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AJUNTAMENT DE MAÓ/MAHÓN
========================
ACTA REUNIÓ PLE MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT
=====================================
SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA EL 26 - 01 - 2017
=====================================
Assistents
Sra. Águeda Reynés Calvache
Sr. Simón Gornés Hachero
Sra. Ana Lía Noval García
Sr. Bernardino Andrés Gelabert Petrus
Sr. Miguel Ángel Sicilia Carbonero
Sr. Mateo Francisco Ainsa Coll
Sr. Salvador Botella Mantolán
Sra. Elisa Mus Gil
Sra. Conxa Juanola Pons
Sra. Laia Obrador Pons
Sr. Jorge Vicente Tutzó Sans
Sr. Manuel María Lora Buzón
Sr. Gabriel Pons Pons
Sr. Rafael Muñoz Campos
Sra. María Dolores Antonio Florit
Sr. Carlos Montes Vivancos
Sra. Maria Auxiliadora Membrive Pons
Sr. Héctor Pons Riudavets
Sra. Isabel López Manchón
Sra. Guillermina Moll Dalmedo
Sr. Andrés José Spitzer de Juan
Sra. Mónica Mercadal Pons

(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(ARA MAÓ)
(ARA MAÓ)
(ARA MAÓ)
(ARA MAÓ)
(ARA MAÓ)
(ARA MAÓ)
(PSOE)
(PSOE)
(PSOE)
(PSOE)
(PSOE)
(PSOE)
(C.ME)
(SECRETÀRIA)

A la Casa Consistorial de l'Excm. Ajuntament de Maó, quan són les 19.00 hores del dia
26-01-2017, sota la Presidència de la Sra.
Conxa Juanola Pons
es van reunir els senyors i senyores membres del Ple municipal abans relacionats,
assistits per la secretària interina de la corporació, que dóna fe de l'acte, amb l'objecte
de realitzar en primera convocatòria la sessió ordinària abans indicada, sota el següent
ordre del dia:
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1. Acta anterior
S’inicia la sessió i la Presidència demana si algun membre del Ple té observacions a fer
a l’acta de la sessió anterior, realitzada el dia 28 de novembre de 2016.
No havent-hi cap rectificació, s’aprova l’acta anterior, per unanimitat dels 20 membres
presents, dels 21 de la corporació.
2. Pressa de possessió del càrrec de regidora de l’Ajuntament de Maó
de la Sra. Guillermina Moll Dalmedo, del Partit Socialista Obrer
Espanyol
Prèvia justificació de la urgència per part de la Sra. alcaldessa, per tal d’incloure a
l’ordre del dia l’assumpte “Presa de possessió del càrrec de regidora de l’Ajuntament de
Maó de la Sra. Guillermina Moll Dalmedo, del Partit Socialista Obrer Espanyol”,
consistent en el fet que la credencial de regidora estesa per la Junta Electoral Central
va arribar a l’Ajuntament el dia 11 de gener de 2017, una vegada convocat el Ple
municipal, i que va ser aprovada per unanimitat dels 21 membres presents, dels 21 de
la corporació, la Sra. alcaldessa dóna la paraula a la Sra. secretària per tal que informi
si hi ha cap inconvenient legal perquè prengui possessió, com a regidora de
l’Ajuntament de Maó, la Sra. Guillermina Moll Dalmedo.
La Sra. secretària informa el Ple que no hi ha cap inconvenient legal perquè, prèvia
promesa o jurament, la Sra. Guillermina Moll Dalmedo prengui possessió del càrrec de
regidora de l’Ajuntament de Maó, perquè es disposa de la credencial de regidora,
estesa pel president de la Junta Electoral Central i, a més a més, la Sra. Moll Dalmedo
ha presentat declaració dels seus béns patrimonials, així com declaració de causes de
possible incompatibilitat i d’activitats que li proporcionen ingressos, de conformitat amb
el que prescriu l’article 75.7 de la Llei 7/85, reguladora de les bases de règim local.
La Sra. alcaldessa convida la Sra. Guillermina Moll Dalmedo a jurar o prometre el
càrrec de regidora.
La Sra. Moll Dalmedo puja a la tarima i, amb la mà sobre la Constitució, promet el
càrrec de regidora.
Després d’haver promès el seu càrrec, la Sra. alcaldessa convida la Sra. Moll Dalmedo
a ocupar el seu seient i li dóna la benvinguda. Seguidament intervenen la resta de
portaveus i feliciten la Sra. Moll Dalmedo pel seu nou càrrec.
SRA. REYNÉS DEL PP: Vull donar la benvinguda a la Sra. Guillermina Moll i, des del
Grup Municipal del Partit Popular, esperam que es trobi a gust aquí, compartint una
vegada al mes les sessions plenàries. Jo crec que és un orgull poder formar part de la
corporació municipal; per tant, enhorabona.
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SR. SPITZER DE C.Me: Espero que aquesta sigui per a vostè, Sra. Moll, una etapa tan
gratificant com ho està sent per a mi. Benviguda.
SRA. ALCALDESSA: Benvinguda, en nom de tota la corporació, Sra. Moll.
SR. PONS DEL PSOE: Vull donar l’enhorabona a la nostra companya, que, després de
molts d’anys de vinculació política des de l’àmbit no institucional, ha tingut aquesta
oportunitat. Nosaltres, el nostre grup, tot l’equip de govern i segur que també els altres
companys, la hi donarem tot el suport necessari. Estem molt contents que siguis amb
nosaltres, Guillermina; cal aprofitar aquesta oportunitat i viure-la amb tota l’emoció
possible. Enhorabona.
De la qual cosa, el Ple en resta entemut.
3. Donar compte de decret d’Alcaldia de modificació de la composició
de la Junta de Portaveus
La Sra. secretària dóna compte al Ple, que en resta entemut, del decret d’Alcaldia de
modificació de la composició de la Junta de Portaveus, que a continuació es transcriu:
“MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE PORTAVEUS
Vista la proposta formulada pel grup polític municipal del PSOE, amb registre d'entrada
647 i data 16 de gener de 2017, DECRET la modificació de la composició de la Junta de
Portaveus aprovada conforme al decret d’Alcaldia de data 23 de juny de 2015, del qual es
va donar compte al Ple, en sessió extraordinària de dia 2 de juliol de 2015, i que quedarà
com segueix:
GRUP MUNICIPAL PP
TITULAR:
Sra. Águeda Reynés Calvache
SUPLENTS: Sr. Simón Gornés Hachero
Sr. Salvador Botella Mantolán
GRUP MUNICIPAL ARA MAÓ
TITULAR:
Sr. Jordi Tutzó Sans
SUPLENTS: Sr. Rafael Muñoz Campos
Sr. Laia Obrador Pons
GRUP MUNICIPAL PSOE
TITULAR:
Sr. Héctor Pons Riudavets
SUPLENTS:
Sra. María Membrive Pons
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Sr. Carlos Montes Vivancos
GRUP MUNICIPAL C.ME
TITULAR: Sr. Andrés José Spitzer de Juan
Ho mana i signa la Sra. alcaldessa, a Maó-Mahón, dia dinou de gener de dos mil disset,
cosa que jo, com a secretària interina, certific.
De tot açò es donarà compte al Ple.
L'ALCALDESSA: Conxa Juanola Pons
LA SECRETÀRIA INTERINA: Mónica Mercadal Pons”
4. Donar compte de decret d’Alcaldia de modificació de la composició
de la Junta de Govern Local
La Sra. secretària dóna compte al Ple, que en resta entemut, del decret d’Alcaldia de
modificació de la composició de la Junta de Govern Local, que a continuació es
transcriu:
“MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Vista la renúncia del Sr. Vicenç Tur Martí al càrrec de regidor de l’Ajuntament de Maó,
formalitzada en sessió plenària de dia 22 de desembre de 2016, i de conformitat amb el
que disposa l’article 52 del ROF, en relació amb l’article 37 del ROM, DECRET:
La modificació de la composició de la Junta de Govern Local, segons decret d’Alcaldia
de data 23 de juny de 2015, de manera que quedi constituïda de la forma següent:
PRESIDENTA: SRA. CONXA JUANOLA PONS
VOCALS: SR. HÉCTOR PONS RIUDAVETS
SRA. LAIA OBRADOR PONS
SRA. DOLORES ANTONIO FLORIT
SR. JORDI TUTZÓ SANS
SR. CARLOS MONTES VIVANCOS
SR. RAFAEL MUÑOZ CAMPOS
SRA. ISABEL LÓPEZ MANCHÓN
De tot açò, es donarà compte al Ple, sense perjudici de la seva possible modificació,
ampliació o reducció; tot açò a l’empara dels articles abans esmentats.
Maó-Mahón, 16 de gener de 2017
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L’ALCALDESSA: Conxa Juanola Pons
LA SECRETÀRIA INTERINA: Mònica Mercadal Pons”
5. Donar compte de decret d’Alcaldia de modificació del nomenant de
tinents/entes d'Alcaldia
La Sra. secretària dóna compte al Ple, que en resta entemut, del decret d’Alcaldia de
modificació del nomenament de tinents/entes d’Alcaldia, que a continuació es transcriu:
“MODIFICACIÓ DEL NOMENAMENT DE TINENTS/ENTES D’ALCALDIA
Vista la renúncia del Sr. Vicenç Tur Martí al càrrec de regidor de l’Ajuntament de Maó,
formalitzada en sessió plenària de dia 22 de desembre de 2016, i de conformitat amb el
que disposa l’article 46 del ROF, DECRET:
PRIMER. Nomenar com a 1r tinent d’Alcaldia el Sr. Héctor Pons Riudavets.
SEGON. Fer constar que, de conformitat amb el decret d’Alcaldia de data 23 de juny
de 2015, de nomenament de tinents/entes d’Alcaldia, amb la modificació derivada de
l’apartat anterior del present Decret, els tinents i tinentes d’Alcaldia de l’Ajuntament de
Maó seran els que a continuació es relacionen:
SR. HÉCTOR PONS RIUDAVETS
1r T. D’ALCALDIA
SRA. LAIA OBRADOR PONS
2a T. D’ALCALDIA
SRA. DOLORES ANTONIO FLORIT
3a T. D’ALCALDIA
SR. JORDI TUTZÓ SANS
4t T. D’ALCALDIA
SR. CARLOS MONTES VIVANCOS
5è T. D’ALCALDIA
SR. RAFAEL MUÑOZ CAMPOS
6è T. D’ALCALDIA
De tot açò, es donarà compte al Ple, sense perjudici de la seva possible modificació o
reducció; tot açò a l’empara de l’article abans esmentat.
Maó-Mahón, 16 de gener de 2017
L’ALCALDESSA: Conxa Juanola Pons
LA SECRETÀRIA INTERINA: Mònica Mercadal Pons”
6. Donar compte de decrets d'Alcaldia de revocació i modificació de
delegació de competències en tinents/entes d'Alcaldia i regidors/ores
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La Sra. secretària dóna compte al Ple, que en resta entemut, dels decrets d’Alcaldia de
revocació i modificació de delegació de competències en tinents/entes d’Alcaldia i
regidors/ores, que a continuació es transcriuen:
“DECRET D’ALCALDIA DE REVOCACIÓ I MODIFICACIÓ DE DELEGACIÓ
DE COMPETÈNCIES EN EL TINENT D’ALCALDIA SR. CARLOS MONTES
VIVANCOS
D’acord amb el poder que em confereix l’art. 21.3 de la Llei 7/85, reguladora de les
bases de règim local, de 2 d’abril, i els articles 43, 44 i 114 de l’RD 2586/1986,
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i l’article 11 del ROM,
DECRET:
PRIMER. La revocació de la delegació de la competència en Coordinació
Cultural, realitzada mitjançant decret d’Alcaldia de data 29 de juny de 2015, i del qual
es va donar compte al Ple en sessió extraordinària de dia 2 de juliol de 2015, en el
tinent d’Alcaldia SR. CARLOS MONTES VIVANCOS.
SEGON. Delegar la competència en Formació en el tinent d’Alcaldia SR.
CARLOS MONTES VIVANCOS.
TERCER. A la vista de l’exposat en els apartats precedents, modificar les
competències delegades en l’àmbit de l’àrea d’Esports, Joventut i Coordinació Cultural
en el tinent d’Alcaldia Sr. Carlos Montes Vivancos, en virtut de decret d’Alcaldia de
delegació de competències de data 29 de juny de 2015, i del qual es va donar compte
al Ple en sessió extraordinària de dia 2 de juliol de 2015, i delegar en el tinent
d’Alcaldia SR. CARLOS MONTES VIVANCOS les competències en
l’àmbit de l’àrea d’ESPORTS, JOVENTUT I FORMACIÓ, conforme al detall
següent:
a) La direcció, impulsió i inspecció dels serveis.
b) El desenvolupament de la gestió econòmica conforme el Pressupost aprovat:
- Autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions fins als 12.000,00 euros,
corresponents a compres de béns (no declarats de valor històric o artístic) i
serveis, i a inversions, excepte les factures inferiors a 12.000,00 € en les quals
la disposició s’hagi realitzat per un altre òrgan.
- L'autorització de les despeses i reconeixement d'obligacions corresponents a les
transferències (corrents i de capital) inferiors a 1 any.
- L'autorització de les despeses superiors a 12.000 euros, corresponents a les
compres de béns (no declarats de valor històric o artístic) i serveis, i a
inversions.
c) Concedir llicències i autoritzacions corresponents a les ordenances i normativa en
l'àmbit de la seva competència, llevat que lleis sectorials ho atribuesquin al Ple o
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d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)

siguin competència de la Junta de Govern Local. Així com exigir el seu compliment,
tot ordenant instruir i sancionant les faltes o infraccions que s’hi preveuen que
tenguin un caràcter lleu, greu i molt greu.
Ordenar la publicació, execució i fer complir els acords de l'Ajuntament.
Aprovar les contractacions d’obres, de subministrament, de serveis, de gestió de
serveis públics, els contractes administratius especials i els contractes privats, quan
el seu import no superi els 12.000,00 €, incloses les de caràcter plurianual quan la
seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes
les seves anualitats no superi la quantia assenyalada.
Aprovar les concessions i llicencies sobre els béns municipals quan el seu valor no
superi els 12.000,00 €, incloses les vinculades a ocupacions de via pública,
Aprovar els projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la seva
contractació i concessió i estiguin prevists en el pressupost.
Resoldre mitjançant actes administratius que afectin terceres persones, tals com:
recursos, reclamacions, certificacions, al·legacions, etc.
Atorgar subvencions per import de fins a 2.000 €, dins l’àmbit de la seva
competència, sense perjudici que la signatura del conveni en què es formalitzi la
subvenció, si escau, es dugui a terme per la Sra. alcaldessa.
Aprovar convenis de col·laboració amb aportacions econòmiques de fins a 2.000 €,
dins l’àmbit de la seva competència, sense perjudici que la signatura dels
esmentats convenis es dugui a terme per la Sra. alcaldessa.

Totes les decisions que afectin terceres persones o l'organització i gestió general d'un
servei es prendran per Resolució d'Alcaldia, a través del tinent/a d’Alcaldia delegat,
amb fe pública del secretari/ària, acompanyada, si escau, per informe del cap d'unitat.
Tota la resta de decisions o acords s'expressaran per escrit mitjançant comunicacions o
ordres de treball.
L'alcaldessa podrà revocar aquesta delegació en qualsevol moment i sense perjudici de
la seva possible modificació, ampliació o reducció.
De tot açò es donarà compte al Ple.
Ho mana i signa la Sra. alcaldessa, a Maó-Mahón, dia setze de gener del 2017, cosa
que jo, com a secretària interina, certific.
L’ALCALDESSA: Conxa Juanola Pons
LA SECRETÀRIA INTERINA: Mònica Mercadal Pons
DECRET
D’ALCALDIA
DE
MODIFICACIÓ
DE
DELEGACIÓ
DE
COMPETÈNCIES EN EL TINENT D’ALCALDIA SR. HÉCTOR PONS
RIUDAVETS
D’acord amb el poder que em confereix l’art. 21.3 de la Llei 7/85, reguladora de les
bases de règim local, de 2 d’abril i els articles 43, 44 i 114 de l’RD 2586/1986,
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d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i l’article 11 del ROM,
DECRET:
PRIMER. Delegar la competència en Port, en el Tinent d’Alcaldia Sr. Héctor
Pons Riudavets.
SEGON. A la vista de l’exposat en l’apartat anterior, modificar les competències
delegades de caire especial en Cultura i Festes en el regidor Sr. Héctor Pons
Riudavets, en virtut de decret d’Alcaldia de delegació de competències de data 29 de
juny de 2015, i del qual es va donar compte al Ple en sessió extraordinària de dia 2 de
juliol de 2015, i delegar en el Tinent d’Alcaldia SR. HÉCTOR PONS
RIUDAVETS, les competències en l’àmbit de l’àrea d’ CULTURA,
FESTES I PORT, conforme al detall següent:
a) La direcció, impulsió i inspecció dels serveis.
b) El desenvolupament de la gestió econòmica conforme el Pressupost aprovat:
- Autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions fins als 12.000,00 euros,
corresponents a compres de béns (no declarats de valor històric o artístic) i
serveis, i a inversions, excepte les factures inferiors a 12.000,00 € en les quals
la disposició s’hagi realitzat per un altre òrgan.
- L'autorització de les despeses i reconeixement d'obligacions corresponents a les
transferències (corrents i de capital) inferiors a 1 any.
- L'autorització de les despeses superiors a 12.000 euros, corresponents a les
compres de béns (no declarats de valor històric o artístic) i serveis, i a
inversions.
c) Concedir llicències i autoritzacions corresponents a les ordenances i normativa en
l'àmbit de la seva competència, llevat que lleis sectorials ho atribuesquin al Ple o
siguin competència de la Junta de Govern Local. Així com exigir el seu compliment,
tot ordenant instruir i sancionant les faltes o infraccions que s’hi preveuen que
tenguin un caràcter lleu, greu i molt greu.
d) Ordenar la publicació, execució i fer complir els acords de l'Ajuntament.
e) Aprovar les contractacions d’obres, de subministrament, de serveis, de gestió de
serveis públics, els contractes administratius especials i els contractes privats, quan
el seu import no superi els 12.000,00 €, incloses les de caràcter plurianual quan la
seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes
les seves anualitats no superi la quantia assenyalada.
f) Aprovar les concessions i llicencies sobre els béns municipals quan el seu valor no
superi els 12.000,00 €, incloses les vinculades a ocupacions de via pública.
g) Aprovar els projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la seva
contractació i concessió, i estiguin prevists en el pressupost.
h) Resoldre mitjançant actes administratius que afectin terceres persones, tals com:
recursos, reclamacions, certificacions, al·legacions, etc.
i) Atorgar subvencions per import de fins a 2.000 €, dins l’àmbit de la seva
competència, sense perjudici que la signatura del conveni en què es formalitzi la
subvenció, si escau, es dugui a terme per la Sra. alcaldessa.
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j) Aprovar convenis de col·laboració amb aportacions econòmiques de fins a 2.000 €,
dins l’àmbit de la seva competència, sense perjudici que la signatura dels esmentats
convenis es dugui a terme per la Sra. alcaldessa.
Totes les decisions que afectin terceres persones o l'organització i gestió general d'un
servei es prendran per Resolució d'Alcaldia, a través del tinent/a d’Alcaldia delegat,
amb fe pública del secretari/ària, acompanyada, si escau, per informe del cap d'unitat.
Tota la resta de decisions o acords s'expressaran per escrit mitjançant comunicacions o
ordres de treball.
L'alcaldessa podrà revocar aquesta delegació en qualsevol moment i sense perjudici de
la seva possible modificació, ampliació o reducció.
De tot açò es donarà compte al Ple.
Ho mana i signa la Sra. alcaldessa, a Maó-Mahón, dia setze de gener del 2017, cosa
que jo, com a secretària interina, certific.
L’ALCALDESSA: Conxa Juanola Pons
LA SECRETÀRIA INTERINA: Mònica Mercadal Pons
DECRET
D’ALCALDIA
DE
MODIFICACIÓ
DE
DELEGACIÓ
COMPETÈNCIES EN LA REGIDORA SRA. MARIA MEMBRIVE PONS

DE

D’acord amb el poder que em confereix l’art. 21.3 de la Llei 7/85, reguladora de les
bases de règim local, de 2 d’abril i els articles 43, 44 i 114 de l’RD 2586/1986,
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i l’article 11 del ROM
DECRET:
PRIMER. Delegar les competències en Promoció Econòmica i Activitats en la
regidora Sra. María Membrive Pons.
SEGON. A la vista de l’exposat en l’apartat anterior, modificar les competències
delegades de caire especial en Comerç i Turisme en la regidora Sra. María Membrive
Pons, en virtut de decret d’Alcaldia de delegació de competències de data 29 de juny
de 2015, i del qual es va donar compte al Ple en sessió extraordinària de dia 2 de juliol
de 2015, i delegar en la regidora SRA. MARIA MEMBRIVE PONS les
competències de caire especial en COMERÇ, TURISME, PROMOCIÓ
ECONÒMICA I ACTIVITATS (inclosos POIMA, Mercat des Claustre i
Mercat des Peix), conforme al detall següent:
a) La direcció, impulsió i inspecció dels serveis.
b) El desenvolupament de la gestió econòmica conforme el Pressupost aprovat:
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Autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions fins als 12.000,00 euros,
corresponents a compres de béns (no declarats de valor històric o artístic) i
serveis, i a inversions, excepte les factures inferiors a 12.000,00 € en les quals
la disposició s’hagi realitzat per un altre òrgan.
- L'autorització de les despeses i reconeixement d'obligacions corresponents a les
transferències (corrents i de capital) inferiors a 1 any.
- L'autorització de les despeses superiors a 12.000 euros, corresponents a les
compres de béns (no declarats de valor històric o artístic) i serveis, i a
inversions.
Concedir llicències i autoritzacions corresponents a les ordenances i normativa en
l'àmbit de la seva competència, llevat que lleis sectorials ho atribuesquin al Ple o
siguin competència de la Junta de Govern Local, especialment:
- Tràmits i resolucions relatives a les Activitats no Permanents i a les Activitats
Itinerants.
- Permisos d’ instal·lació i Llicències d’ obertura i funcionament, si escau, de les
activitats permanents menors o innòqües.
- Tràmits i resolucions vinculades a exoneracions i dispenses previstes a l’
Ordenança de protecció de l’ atmosfera davant la contaminació per renous i
vibracions quant a activitats.
- Tràmits i resolucions relatives a la comunicació d’ inici i exercici d’ activitats.
Així com exigir el seu compliment, tot ordenant instruir i sancionant les faltes o
infraccions que s’hi preveuen que tenguin un caràcter lleu, greu i molt greu, i
ordenar els expedients que comportin tancament de l’activitat.
Ordenar la publicació, execució i fer complir els acords de l'Ajuntament.
Aprovar les contractacions d’obres, de subministrament, de serveis, de gestió de
serveis públics, els contractes administratius especials i els contractes privats, quan
el seu import no superi els 12.000,00 €, incloses les de caràcter plurianual quan la
seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes
les seves anualitats no superi la quantia assenyalada.
Aprovar les concessions i llicències sobre els béns municipals quan el seu valor no
superi els 12.000,00 €, incloses les vinculades a ocupacions de via pública i les
corresponents a atraccions de firaires, quan en aquest últim supòsit, per a la seva
instal·lació, requeresquin la comprovació de requisits tècnics vinculats a la seguretat
de les mateixes.
Aprovar els projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la seva
contractació i concessió i estiguin prevists en el pressupost.
Resoldre mitjançant actes administratius que afectin terceres persones, tals com:
recursos, reclamacions, certificacions, al·legacions, etc.
Atorgar subvencions per import de fins a 2.000 €, dins l’àmbit de la seva
competència, sense perjudici que la signatura del conveni en què es formalitzi la
subvenció, si escau, es dugui a terme per la Sra. alcaldessa.
Aprovar convenis de col·laboració amb aportacions econòmiques de fins a 2.000 €,
dins l’àmbit de la seva competència, sense perjudici que la signatura dels esmentats
convenis es dugui a terme per la Sra. alcaldessa.
-

c)

d)
e)

f)

g)
h)
i)
j)

Totes les decisions que afectin terceres persones o l'organització i gestió general d'un
servei es prendran per Resolució d'Alcaldia, a través de la regidora delegada, amb fe
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pública del secretari/ària, acompanyada, si escau, per informe del cap d'unitat. Tota la
resta de decisions o acords s'expressaran per escrit mitjançant comunicacions o ordres
de treball.
L'alcaldessa podrà revocar aquesta delegació en qualsevol moment i sense perjudici de
la seva possible modificació, ampliació o reducció.
De tot açò es donarà compte al Ple.
Ho mana i signa la Sra. alcaldessa, a Maó-Mahón, dia setze de gener del 2017, cosa
que jo, com a secretària interina, certific.
L’ALCALDESSA: Conxa Juanola Pons
LA SECRETÀRIA INTERINA: Mónica Mercadal Pons
DECRET D’ALCALDIA DE REVOCACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE LA
COMPETÈNCIA EN PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN EL TINENT
D’ALCALDIA SR. JORDI TUTZÓ SANS
D’acord amb el poder que em confereix l’art. 21.3 de la Llei 7/85, reguladora de les
bases de règim local, de 2 d’abril i els articles 43, 44 i 114 de l’RD 2586/1986,
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, DECRET la revocació
de la delegació de la competència en Participació Ciutadana, realitzada
mitjançant decret d’Alcaldia de data 29 de juny de 2015 i del qual es va donar compte al
Ple en sessió extraordinària de dia 2 de juliol de 2015, en el tinent d’Alcaldia SR.
JORDI TUTZÓ SANS.
De tot açò es donarà compte al Ple.
Ho mana i signa la Sra. alcaldessa, a Maó-Mahón, dia setze de gener del 2017, cosa
que jo, com a secretària interina, certific.
L'ALCALDESSA: Conxa Juanola Pons
LA SECRETÀRIA INTERINA: Mónica Mercadal Pons
DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES D’ALCALDIA
CIUTADANA I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

EN

PARTICIPACIÓ

D’acord amb el poder que em confereix l’art. 21.3 de la Llei 7/85, reguladora de les
bases de règim local, de 2 d’abril, art. 43.5.a i 44 del ROF, i en aplicació de l’art. 11 del
ROM, DECRET la delegació de competències de caire especial en Participació
Ciutadana i Política Lingüística, en els termes previstos a la Llei 7/85 RBRL i resta de
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normativa estatal i autonòmica que resulti d’aplicació, en el regidor SR. GABRIEL
PONS PONS, conforme al detall següent:
a) La direcció, impulsió i inspecció dels serveis.
b) El desenvolupament de la gestió econòmica conforme el Pressupost aprovat:
- Autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions fins als 12.000,00 euros,
corresponents a compres de béns (no declarats de valor històric o artístic) i
serveis, i a inversions, excepte les factures inferiors a 12.000,00 € en les quals
la disposició s’hagi realitzat per un altre òrgan.
- L'autorització de les despeses i reconeixement d'obligacions corresponents a les
transferències (corrents i de capital) inferiors a 1 any.
- L'autorització de les despeses superiors a 12.000 euros, corresponents a les
compres de béns (no declarats de valor històric o artístic) i serveis, i a
inversions.
c) Concedir llicències i autoritzacions corresponents a les ordenances i normativa en
l'àmbit de la seva competència, llevat que lleis sectorials ho atribuesquin al Ple o
siguin competència de la Junta de Govern Local. Així com exigir el seu compliment,
tot ordenant instruir i sancionant les faltes o infraccions que s’hi preveuen que
tenguin un caràcter lleu, greu i molt greu.
d) Ordenar la publicació, execució i fer complir els acords de l'Ajuntament.
e) Aprovar les contractacions d’obres, de subministrament, de serveis, de gestió de
serveis públics, els contractes administratius especials i els contractes privats, quan
el seu import no superi els 12.000,00 €, incloses les de caràcter plurianual quan la
seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes
les seves anualitats no superi la quantia assenyalada.
f) Aprovar les concessions i llicencies sobre els béns municipals quan el seu valor no
superi els 12.000,00 €, incloses les vinculades a ocupacions de via pública.
g) Aprovar els projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la seva
contractació i concessió i estiguin prevists en el pressupost.
h) Resoldre mitjançant actes administratius que afectin terceres persones, tals com:
recursos, reclamacions, certificacions, al·legacions, etc.
i) Atorgar subvencions per import de fins a 2.000 €, dins l’àmbit de la seva
competència, sense perjudici que la signatura del conveni en què es formalitzi la
subvenció, si escau, es dugui a terme per la Sra. alcaldessa.
j) Aprovar convenis de col·laboració amb aportacions econòmiques de fins a 2.000 €,
dins l’àmbit de la seva competència, sense perjudici que la signatura dels esmentats
convenis es dugui a terme per la Sra. alcaldessa.
Totes les decisions que afectin terceres persones o l'organització i gestió general d'un
servei es prendran per Resolució d'Alcaldia, a través del regidor delegat, amb fe pública
del secretari/ària, acompanyada, si escau, per informe del cap d'unitat. Tota la resta de
decisions o acords s'expressaran per escrit mitjançant comunicacions o ordres de
treball.
L'alcaldessa podrà revocar aquesta delegació en qualsevol moment i sense perjudici de
la seva possible modificació, ampliació o reducció.
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De tot açò es donarà compte al Ple.
Ho mana i signa la Sra. alcaldessa, a Maó-Mahón, dia setze de gener del 2017, cosa
que jo, com a secretària interina, certific.
L'ALCALDESSA: Conxa Juanola Pons
LA SECRETÀRIA INTERINA: Mónica Mercadal Pons”
7. Donar compte de decret d’Alcaldia de modificació de nomenament
de representants municipals a diferents òrgans.
La Sra. secretària dóna compte al Ple, que en resta entemut, de decret d’Alcaldia de
modificació de nomenament de representants municipals a diferents òrgans, que a
continuació es transcriu:
“De conformitat amb les atribucions que em confereix la vigent Llei de règim local,
DECRET:
Primer. La modificació del decret d’Alcaldia de data 02-09-2015, relatiu a la
representacions en els òrgans que a continuació es relacionen, en els termes
següents:
On diu:
ÒRGANS
Consorci Assessor de Turisme
Comissió de Seguiment dels
Programes Aula Taller i Alter
Consell de Navegació Autoritat
Portuària
Consorci Museu Militar
Consell Econòmic i Social (CES)
Consorci d’Infraestructures de
Balears

TITULAR

SUPLENT

Maria
Membrive
Pons
Vicenç Tur
Martí

Vicenç Tur
Martí

Vicenç Tur
Martí
Hèctor
Pons
Riudavets
Conxa
Juanola
Pons
Dolores
Antonio

Laia
Obrador
Pons

Vicenç Tur
Martí
1r Rafael
Muñoz
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Florit
FEMP

Conxa
Juanola
Pons

Campos
2n Vicenç
Tur Martí
Vicenç Tur
Martí

Ha de dir:
ÒRGANS
Consorci Assessor de Turisme
Comissió de Seguiment dels
Programes Aula Taller i Alter
Consell de Navegació Autoritat
Portuària
Consorci Museu Militar
Consell Econòmic i Social (CES)
Consorci d’Infraestructures de
Balears

FEMP

TITULAR
Maria
Membrive
Pons
Carlos
Montes
Vivancos
Hèctor
Pons
Riudavets
Hèctor
Pons
Riudavets
Maria
Membrive
Pons
Dolores
Antonio
Florit

Conxa
Juanola
Pons

SUPLENT

PERSONAL
TÈCNIC
ASSESSOR

Laia
Obrador
Pons

*Eva
Espinosa

Manuel
Lora Buzón
Carlos
Montes
Vivancos
1r Rafael
Muñoz
Campos
2n Hèctor
Pons
Riudavets
Hèctor
Pons
Riudavets

Segon. La modificació del decret d’Alcaldia de data 15-10-2015, relatiu a la
representacions en els òrgans que a continuació es relacionen, en els termes següents:
On diu:
ÒRGANS
Comissió Tècnica Aeroport

TITULAR

SUPLENT

Vicenç Tur
Martí

Jordi Tutzó
Sans
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Consell General Aeroport
Comitè de Personal

Vicenç Tur Jordi Tutzó
Martí
Sans
Conxa
Juanola
Pons
Vicenç Tur
Martí
Jordi Tutzó
Sans

Ha de dir:
ÒRGANS
Comissió Tècnica Aeroport
Consell General Aeroport
Comitè de Personal i Mesa de
Negociació

TITULAR

SUPLENT

Maria
Membrive
Pons
Maria
Membrive
Pons
Conxa
Juanola
Pons
Hèctor
Pons
Riudavets
Jordi Tutzó
Sans

Jordi Tutzó
Sans

PERSONAL
TÈCNIC
ASSESSOR

Jordi Tutzó
Sans

Tercer. La modificació del decret d’Alcaldia de data 19-04-2016, relatiu a la
representacions en els òrgans que a continuació es relacionen, en els termes següents:
On diu:
ÒRGANS
Pla de protecció civil de l’illa de
Menorca (platerme)

TITULAR
Conxa
Juanola
Pons

SUPLENT
Vicenç Tur
Martí

Ha de dir:
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ÒRGANS
Pla de protecció civil de l’illa de
Menorca (platerme)

TITULAR
Conxa
Juanola
Pons

SUPLENT

PERSONAL
TÈCNIC
ASSESSOR

Hèctor
Pons
Riudavets

Ho mana i signa la Sra. alcaldessa, a Maó dia 20-01-2017, la qual cosa jo, com a
secretària interina, certific
L’ALCALDESSA: Conxa Juanola Pons
LA SECRETÀRIA INTERINA: Mònica Mercadal Pons”
8. Modificació de l'acord de nomenament de representants de la
corporació en els òrgans col·legiats
La Sra. secretària procedeix a la lectura de la proposta d’Alcaldia de data 19 de gener
de 2017, relativa a la modificació de l’acord de nomenament de representants de la
corporació en els òrgans col·legiats, que resta del tenor literal següent:
“MODIFICACIÓ DE l’ACORD DE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE
LA CORPORACIÓ EN ELS ÒRGANS COL·LEGIATS
Vista la renúncia del Sr. Vicenç Tur Martí al càrrec de regidor de l’Ajuntament de Maó,
formalizada en sessió plenària de dia 22 de desembre de 2016, PROPÒS AL PLE: la
modificació de l’acord de nomenament de representants de la corporació en els òrgans
col·legiats, adoptat en sessió plenaria extraordinària de dia 2 de juliol de 2015,
conforme l’article 38 c del ROF, i nomenar la Sra. DOLORES ANTONIO FLORIT
com a membre del PATRONAT DE LA FUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL.
Maó-Mahón, 19 de gener de 2017
L’ALCALDESSA: Conxa Juanola Pons”
Obert el torn d’ intervencions, no se’n van produir.
Posada la proposta d’Alcaldia a votació, resulta aprovada per unanimitat dels 21 membres
presents, dels 21 de la corporació.
SRA. ALCALDESSA: Faig una petita aturada per felicitar les noves responsabilitats,
especialment al Sr. Pons, a qui tenc aquí a la meva esquerra, que passa a tenir la
responsabilitat de ser el portaveu del Grup Municipal del PSOE i a qui desitjam molts
d’encerts.
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9. Modificació de l'acord d'aprovació de retribucions als membres de
la corporació
La Sra. secretària procedeix a la lectura de la proposta d’Alcaldia de data 19 de gener
de 2017, relativa a la modificació de l’acord d’aprovació de retribucions als membres de
la corporació, que resta del tenor literal següent:
“PROPOSTA D’ALCALDIA
De conformitat amb el que disposen els articles 75.1 i 75.2 de la Llei 7/85, reguladora
de les bases de règim local, els articles 74.2 i 74.3 de la Llei 20/2006, MRLIB, i l’article
13 del ROF, PROPÒS AL PLE:
La modificació de l’acord de Ple, realitzat en sessió extraordinària de data 2 de juliol de
2015, punt sisè de l’ordre del dia, d’aprovació de les retribucions als membres de la
corporació en els termes següents:
1) A l’ apartat PRIMER, quant als càrrecs de la corporació que podran ser
exercits en règim de dedicació exclusiva i que, per tant, tenen dret a
retribució, conforme a l’establert a l’article 23 del ROM:
ON DIU: TINENÇA D’ALCALDIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
DE DE DIR: TINENÇA D’ALCALDIA DE CULTURA, FESTES I PORT (A PARTIR DE
L’1/09/2017).
2) A l’ apartat SEGON, quant als càrrecs de la corporació que podran ser
exercits en règim de dedicació parcial i que, per tant, percebran retribucions
pel temps de dedicació mínima efectiva als mateixos:
ON DIU:
- REGIDORIA D’ATENCIÓ COMUNITÀRIA, HABITATGE, IGUALTAT I RESIDÈNCIA
GERIÀTRICA ASSISTIDA: 50% de la dedicació exclusiva de la T.A.
- REGIDORIA DE CULTURA I FESTES: 50% de la dedicació exclusiva de la T.A.
- REGIDORIA DE COMERÇ I TURISME: 50% de la dedicació exclusiva de la T.A.
HA DE DIR:
- REGIDORIA D’ATENCIÓ COMUNITÀRIA, HABITATGE, IGUALTAT I RESIDÈNCIA
GERIÀTRICA ASISTIDA, I DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I POLÍTICA
LINGÜÍSTICA: 50% de la dedicació exclusiva de la T.A.
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- TINENÇA D’ALCALDIA DE CULTURA, FESTES I PORT: 50% de la dedicació
exclusiva de la T.A. (FINS AL 31/08/2017)
- REGIDORIA DE COMERÇ, TURISME, PROMOCIÓ ECONÒMICA I ACTIVITATS:
75% de la dedicació exclusiva de la T.A.
3) Mantenir l’acord de Ple adoptat en sessió plenària de dia 2 de juliol de 2015, punt
sisè de l’acta, quant a les retribucions als membres de la corporació en tot allò que no
resulti modificat conforme a la present proposta, una vegada aprovada.
Maó, 19 de gener de 2017
L’ALCALDESSA: Conxa Juanola Pons”
Obert el torn d’intervencions, no se’n produeixen.
Posada la proposta d’Alcaldia a votació, resulta aprovada amb 13 vots a favor (6 Ara Maó,
6 PSOE i 1 C.Me) i 8 abstencions (PP), dels 21 membres presents, dels 21 de la
corporació.
10. Donar compte, a efectes de ratificació, del decret d’Alcaldia de
data 28-10-2016, en virtut del qual s'acorda la personació i
nomenament d'advocat en el procediment ordinari 121/2016, a la vista
del recurs contenciós administratiu interposat davant el Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma de Mallorca per l'advocat
de l'Estat, contra l'acord de Ple de l'Ajuntament de Maó-Mahón del dia
28-01-2016 pel qual es resolen reclamacions i s'aprova definitivament
el Pressupost de 2016 de l'Ajuntament de Maó (Exp. SG3216RC0007)
La Sra. secretària procedeix a la lectura del decret d’Alcaldia de data 28 d’octubre de
2016, que a continuació es transcriu:
“Al amparo del art. 21 p.1 k) de la Ley de bases de régimen local, que me atribuye las
competencias para ejercitar acciones judiciales y administrativas y la defensa en los
procedimientos en que sea parte como actor o demandado ante los tribunales, en las
materias competencia de Pleno, todo ello en caso de urgencia, vista la misma, y a la
vista del recurso contencioso administrativo, Procedimiento Ordinario 121/2016,
interpuesto por el abogado del Estado contra acuerdo de la sesión plenaria celebrada
el día 28-01-16.
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VENGO EN DECRETAR: Que, en defensa de los intereses del Ayuntamiento que
presido, se proceda al personamiento en los autos de referencia y se conteste al mismo,
en su día, prosiguiéndose hasta su total resolución, por lo cual designo al letrado Sr.
BUENAVENTURA QUEVEDO ROCA para que se persone en los autos citados, en
defensa y representación de los intereses municipales, facultando al letrado para que
nombre procurador si así lo estima conveniente.
ASIMISMO HE RESUELTO: Ratificar el poder para pleitos otorgado en escritura de 9
de febrero del 2012 ante el notario D. Alberto Vela Navarro-Rubio, a favor de los
procuradores de los tribunales de Maó, de Palma y de Madrid, facultándose con carácter
especial, y sin perjuicio de los acuerdos que procedieren por parte de la corporación a
tales efectos, mediante el otorgamiento de las facultades de renuncia, transacción,
desistimiento, allanamiento, y archivo del litigio por satisfacción extraprocesal, todas ellas
referidas al proceso concreto que se incoe en virtud del presente acuerdo.
De todo lo cual se dará cuenta al Pleno en la próxima sesión para su ratificación.
Lo manda y firma la alcaldesa, en Mahón, día veintiocho de octubre del dos mil dieciséis,
lo que yo, como secretaria interina, certifico.
LA ALCALDESA: Conxa Juanola Pons
LA SECRETARIA INTERINA: Mónica Mercadal Pons”
Obert el torn d’ intervencions, no se’n van produir.
El Ple municipal resta entemut de l’esmentat decret d’Alcaldia de 28 d’ octubre de 2016
i, de conformitat amb el que disposa l’article 21.1, apartat K de la Llei 7/85, reguladora
de les bases de règim local, el ratifica amb 12 vots a favor (6 Ara Maó i 6 PSOE) i 9
abstencions (8 PP i 1 C.Me).
11. Donar compte, a efectes de ratificació, del decret d’Alcaldia de
data 05-01-2017, en virtut del qual s'acorda la personació i
nomenament d'advocat en el Procediment Ordinari 187/2016, a la vista
del recurs contenciós administratiu interposat davant el Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma de Mallorca per la
Delegació del Govern, contra l'acord de Ple de l'Ajuntament de MaóMahón del dia 28-07-2016 pel qual s'aprova la modificació de nivells de
la Policia Local (Exp. SG3217RC0002)
La Sra. secretària procedeix a la lectura del decret d’Alcaldia de data 5 de gener de
2016, que a continuació es transcriu:
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Al amparo del art.21 p.1 k) de la Ley de bases de régimen local, que me atribuye las
competencias para ejercitar acciones judiciales y administrativas y la defensa en los
procedimientos en que sea parte como actor o demandado ante los tribunales, en las
materias competencia de Pleno, todo ello en caso de urgencia, vista la misma, y a la
vista del recurso contencioso administrativo, Procedimiento Ordinario 187/2016,
interpuesto por LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO, contra el Ayuntamiento de Mahón,
por acuerdo de Pleno de fecha 28-07-16 sobre “modificación niveles de policía”.
VENGO EN DECRETAR: Que, en defensa de los intereses del Ayuntamiento que
presido, se proceda al personamiento en los autos de referencia y se conteste al mismo,
en su día, prosiguiéndose hasta su total resolución, por lo cual designo al letrado el Sr.
BUENAVENTURA QUEVEDO ROCA para que se persone en los autos citados, en
defensa y representación de los intereses municipales, facultando al letrado para que
nombre procurador si así lo estima conveniente.
ASIMISMO HE RESUELTO: Ratificar el poder para pleitos otorgado en escritura de 9
de febrero del 2012 ante el notario D. Alberto Vela Navarro-Rubio, a favor de los
procuradores de los tribunales de Maó, de Palma y de Madrid, facultándose con carácter
especial, y sin perjuicio de los acuerdos que procedieren por parte de la corporación a
tales efectos, mediante el otorgamiento de las facultades de renuncia, transacción,
desistimiento, allanamiento, y archivo del litigio por satisfacción extraprocesal, todas ellas
referidas al proceso concreto que se incoe en virtud del presente acuerdo.
De todo lo cual se dará cuenta al Pleno en la próxima sesión para su ratificación.
Lo manda y firma la alcaldesa, en Mahón, día cinco de enero del dos mil diecisiete de lo
que yo, como secretario acctal., certifico.
LA ALCALDESA: Conxa Juanola Pons
EL SECRETARIO ACCTAL.: Carlos Seguí Puntas”
Obert el torn d’ intervencions, no se’n van produir.
El Ple municipal resta entemut de l’esmentat decret d’Alcaldia de data 5 de gener de
2017 i, de conformitat amb el que disposa l’article 21.1, apartat K de la Llei 7/85,
reguladora de les bases de règim local, el ratifica amb 12 vots a favor (6 Ara Maó i 6
PSOE) i 9 abstencions (8 PP i 1 C.Me).
12. Bonificació IBI
E01452016000103)

2017

a

Club

de

Tenis

Mahón

(Exp.

De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i
Hisenda, s’acorda:
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Declarar d'especial interès o utilitat municipal l'activitat econòmica realitzada pel Club
Tenis Mahón, amb NIF G07154297, a l'immoble situat al camí de Trepucó, 4, amb
referència cadastral 000451500FE01D0001AD, perquè concorren circumstàncies
socials que justifiquen tal declaració, i atorgar-li una bonificació del 95% de la quota
íntegra de l'Impost sobre béns immobles 2017 prevista a l'article 4.7.a de l'Ordenança
fiscal reguladora vigent.
Obert el torn d’intervencions, no se’n van produir.
Posat el dictamen a votació, resulta aprovat per unanimitat dels 21 membres presents,
dels 21 de la corporació.
13. Bonificació IBI 2017 a l’Orfeón Mahonés (Exp. E01452016000246)
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i
Hisenda, s’acorda:
Declarar d’especial interès o utilitat municipal l’activitat econòmica realitzada per
l’Orfeón Mahonés, amb NIF G07046667, a l’immoble ubicat al carrer de Gràcia,
153, amb referència cadastral 8258216FE0185N0001GA, perquè concorren
circumstàncies culturals i socials que justifiquen tal declaració, i atorgar-li una
bonificació del 95% de la quota íntegra de l’Impost sobre béns immobles 2017
prevista a l’article 4.7.a de l’Ordenança fiscal reguladora vigent.
Obert el torn d’intervencions, no se’n van produir.
Posat el dictamen a votació, resulta aprovat per unanimitat dels 21 membres presents,
dels 21 de la corporació.
14.
Bonificació
IBI
E01452016000247)

2017

al

Club

Marítimo

Mahón

(Exp.

De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i
Hisenda, s’acorda:
Declarar d’especial interès o utilitat municipal l’activitat econòmica realitzada pel Club
Marítimo de Mahón, amb NIF G07043987, als immobles ubicats a moll de Llevant,
287-1r (Ref. Cad. 9164331FE0196S0001ZJ), i moll de Llevant, 284-2n (Ref. Cad.
9164331FE0196S0008TQ), perquè concorren circumstàncies socials que
justifiquen tal declaració, i atorgar-li una bonificació del 95% de la quota íntegra de
l’Impost sobre béns immobles 2017 prevista a l’article 4.7.a de l’Ordenança fiscal
reguladora vigent.
Obert el torn d’intervencions, es van produir les següents:

21
Acta aprovada definitivament en sessió plenària ordinaria de dia 23.03.17

PLE MUNICIPAL, DIA: 26 - 01 - 2017 N. SESSIÓ: 1A

SRA. REYNÉS DEL PP: No té res a veure, però veiem que no hi ha la bonificació de
l’IBI de La Unió. Vull recordar a l’equip de govern que vam presentar una proposta on
demanàvem que es creés una comissió per poder agilitzar el tema de La Unió. Veim
que no se’ns ha convocat, que no s’ha creat la comissió; per tant, fer una crida a
agilitzar aquest tema, perquè seria una de les entitats que tindrien dret a poder tenir
aquesta bonificació i que no és possible pel seu problema, que hem de solucionar.
SR. MONTES DEL PSOE: Estem en procés de convocar aquesta reunió; està previst.
Després, si no, el Sr. Tutzó li ho podrà confirmar, Sra. Reynés, que aquest descompte
d’IBI per a La Unió també està previst.
SR. TUTZÓ D’ARA MAÓ: Sí, va entrar dins termini la sol·licitud de bonificació de l’IBI per
part de La Unió. El que faltava era una documentació que se’ls va demanar que ens
enviessin, i que encara no havia arribat com per estar a punt per a aquest Ple; però està
en tràmit.
Posat el dictamen a votació, resulta aprovat per unanimitat dels 21 membres presents,
dels 21 de la corporació.
15. Bonificació IBI 2017 a Sínia la Plana CB (Exp. E01452016000274)
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i
Hisenda, s’acorda:
Declarar d’especial interès o utilitat municipal l’activitat econòmica realitzada per Sínia
la Plana CB, amb NIF E07866072, als immobles situats al carrer Camí des Castell,
84, 01, baixos A (Ref. Cad. 8560804FE0186S0001ZD), i al carrer San Fernando,
65, 01, baixos 02 (Ref. Cad. 8560804FE0186S0004QH), perquè concorren
circumstàncies socials que justifiquen tal declaració, i atorgar una bonificació del
95% de la quota íntegra de l’Impost sobre béns immobles 2017 prevista a l’article
4.7.b de l’Ordenança fiscal reguladora vigent.
Obert el torn d’ intervencions, es van produir les següents:
SRA. ALCALDESSA: A efectes d’aclariment, hem de dir que Sínia la Plana és la sínia
que popularment coneixem com Sínia des Cuc. És allà que hi ha una de les bosses
d’aparcament municipal arran d’una propietat privada llogada per l’Ajuntament amb
aquesta finalitat; i, perquè es destina a aparcament, es bonifica. Forma part, a més,
dels acords del conveni que, en el seu dia, es va signar.
Posat el dictamen a votació, resulta aprovat per unanimitat dels 21 membres presents,
dels 21 de la corporació.
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16. Pressupost 2017. Resolució de reclamacions i aprovació definitiva
(Exp. SG4016PT2017)
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i
Hisenda, s’acorda:
1. Desestimar les reclamacions presentades relacionades a continuació:
Núm. Reg.
GE/019398/20
16
GE/019399/20
16
GE/019400/20
16
GE/019401/20
16
GE/019402/20
16
GE/019403/20
16
GE/019404/20
16
GE/019405/20
16

Data/Hora
26/12/2016 8:34
26/12/2016 08:41
26/12/2016 08:46
26/12/2016 08:52
26/12/2016 08:55
26/12/2016 08:58
26/12/2016 09:02
26/12/2016 09:05

Nom interessat
PARTIDO POPULAR DE
MENORCA
PARTIDO POPULAR DE
MENORCA
PARTIDO POPULAR DE
MENORCA
PARTIDO POPULAR DE
MENORCA
PARTIDO POPULAR DE
MENORCA
PARTIDO POPULAR DE
MENORCA
PARTIDO POPULAR DE
MENORCA
PARTIDO POPULAR DE
MENORCA

Contingut
Alegación sobre ingreso por competencias impropias
Alegación sobre Plan estratégico subvenciones
Plan eliminación gastos sin consignación presupuestaria
Alegación Regulación fondo contingencia
Alegación reducción ingresos IBI
Alegación presupuestos incremento partida subvenciones
Alegación incremento partida fiestas
Alegación presupuestos reducción plusvalías

Atès que cap d'aquestes s'ajusta al que disposa l'article 170.2 de l’RDL 2/2004, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora d'hisendes locals, ni acredita l'incompliment
de cap norma reguladora.
2. Aprovar de forma definitiva l'expedient de Pressupost General per al 2017 de
l'Ajuntament de Maó, que ascendeix a 35.779.615 euros (trenta-cinc milions set-cents
setanta-nou mil sis-cents quinze euros) a l'Estat d'Ingressos i a 34.497.600 euros
(trenta-quatre milions quatre-cents noranta-set mil sis-cents euros) a l'Estat de
Despeses, i amb una operació de crèdit a llarg termini per al finançament d'inversions
per import de 2.500.000 euros (dos milions cinc-cents mil euros).
Acompanyen l'expedient la plantilla de personal per a l'exercici 2017 i l'annex
corresponent.
Obert el torn d’intervencions, es van produir les següents:
SR. TUTZÓ D’ARA MAÓ: Com ja vam dir a la presentació del Pressupost de 2017, per
responsabilitat i respecte cap els ciutadans, en l’elaboració del pressupost es va optar,
com no pot ser d’altra manera, per presentar una planificació d’ingressos i despeses el
màxim d’ajustada possible a la realitat. Durant el període d’exposició pública del
pressupost, s’han presentat 8 al·legacions; totes aquestes, presentades pel Grup
Municipal Partit Popular. Tal i com recorda el dictamen, l’escrit d’al·legacions contra
l’aprovació inicial d’un pressupost és una reclamació administrativa que es legitima per
l’aplicació de l’article 170 del Reial decret legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el Text
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refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, que determina que únicament podran
entaular-se reclamacions contra el pressupost per no haver-se ajustat la seva
elaboració i aprovació a la llei, per ometre el crèdit necessari per al compliment
d’obligacions exigibles a l’entitat local, en virtut de precepte legal o de qualsevol altre
títol legítim, o per ser de manifesta insuficiència els ingressos en relació amb les
despeses pressupostades, o bé, d’aquests respecte a les necessitats per a les quals
estigui previst. De les 8 al·legacions presentades pel Partit Popular, cap d’aquestes són
al·legacions que entrin dins les causes previstes per la llei per reclamar contra un
pressupost. Dues al·legacions fan referència a mesures per reduir ingressos. Altres
dues fan referència a augmentar despeses. Unes al·legacions, com ja poden intuir, són
contradictòries amb les altres. Altres dues fan referència a les bases d’execució del
pressupost, que els Serveis Econòmics creuen que s’ajusten a la normativa. Les dues
restants fan referència a interpretacions, respectables òbviament, fetes des del seu
punt de vista. En unes posen que hauríem de pressupostar la transferència per
delegació de competències, per part de la Comunitat Autònoma, quan tots els indicis i
fets, sentències judicials incloses, sobrevinguts durant aquest any passat, dibuixen
aquest fet com a inviable. L’altra fa referència al sempre recorrent tema de les
subvencions, quant al qual vostès tenen un altre criteri d’interpretació diferent al nostre,
encara que ambdós siguin perfectament correctes; però ens creguin que, quan els dic
que les seves consideracions no cauen en sac romput, com se sol dir en castellà, és
perquè les hem llegit detenidament, i les seves recomanacions objectives, que se’n
poden extreure, seran tingudes molt en compte. No com a al·legació formal, però sí
com a reflexió política per mirar les coses des d’un altre punt de vista. Per acabar,
només dir que aquest Pressupost de 2017, que ha preparat aquest equip de govern
amb la molt bona feina realitzada per tots els treballadors de tots els departaments
d’aquesta casa, amb especial menció a Recursos Humans i, sobretot, a Serveis
Econòmics, s’ha fet sense incomplir tràmits i ajustant-nos a la llei, llevat que hi hagi
qualque error que no haguem estat capaços de detectar, i així ho avala l’informe
favorable d’Intervenció. Per tant, es proposa desestimar les al·legacions presentades i
aprovar definitivament el pressupost de l’Ajuntament de Maó per a l’any 2017.
SR. SPITZER DE C.Me: Nosaltres, desgraciadament, no vam poder assistir al Ple de
pressupostos, com ja vaig excusar pertinentment. Simplement, després de llegir la
transcripció del que es va dir al Ple, dues anotacions molt breus. A nosaltres, ens
preocupa que el capítol d’inversions hagi baixat substancialment. Creim que no
reflecteix la realitat dels reptes que necessita Maó per al següent any; i, a més, no veim
una relació amb la pujada del capítol d’ingressos. Ens sorprèn bastant que pugem el
capítol d’ingressos i que no pugem el capítol d’inversions o, almenys, el mantinguem.
Ens ha sorprès la reducció dels ingressos de l’IBI, que ve a confirmar les meves
al·legacions de l’any passat. Sr. Tutzó, no vull entrar en debat; vostè sap perfectament
quina és la meva postura; però, simplement, ve a reforçar que, possiblement, hi havia
una manera de cercar una solució sense haver d’incrementar l’IBI l’any passat als
maonesos. Entenem que és un pressupost eminentment tècnic, que quadren els
comptes, cosa que no és fàcil; i sembla, bàsicament, correcte. L’únic que ens sembla
una llàstima és que, un any més, no haguem sabut fer que la ciutadania participi
d’aquest pressupost, igual que vam dir l’any passat; tal vegada enguany s’ha donat
més difusió i s’ha intentat que la gent entengui el pressupost. Nosaltres ja vam dir l’any
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passat que creim que hem d’anar una passa més enllà, i deixar partides obertes quant
a les quals la ciutadania pugui opinar i pugui incidir, i pugui canviar sobre en què es
gasten certes dotacions. A part d’açò, el que hem dit, entenem que és un pressupost
eminentment desenvolupat per l’equip tècnic, i no tenim res més per afegir que el que
és va dir en el Ple passat.
SR. BOTELLA DEL PP: Atès que en el tràmit d’aprovació inicial va intervenir el
portaveu del PSOE, pensava que avui també hi intervindria. Expressar la satisfacció del
Grup Municipal del Partit Popular per haver presentat aquestes esmenes i per la
receptivitat desenvolupada per l’equip de govern, i per les bones paraules dites pel Sr.
Tutzó, perquè, independentment del que puguin dir la llei i els informes tècnics, ja ho
hem dit altres vegades. Així ho reflecteix l’acta. Pràcticament vam tenir un debat tècnic
amb el Sr. Tutzó i un debat polític amb el Sr. Tur, que era el portaveu del PSOE fa dos
plens; i avui el Sr. Tutzó, igual que va fer l’any passat, es recolza sobre arguments
legals i tècnics per dir que no pertoca aquest debat d’aquestes esmenes quant a
l’aprovació inicial dels pressupostos. Dit així, idò, pot tenir raó, Sr. Tutzó; probablement
la tengui des de la vessant tècnica i administrativa, però, com ja hem dit altres vegades,
aquí venim a fer política, i la política se sol dir que és l’art del possible, i, quan hi ha
voluntat, hi ha moltes coses que políticament són possibles; i nosaltres el que
preteníem era veure si hi havia aquesta voluntat política de fer possible determinades
coses, o posar en evidència i fer palès quina és l’actitud de l’equip de govern. Actitud
que queda demostrada amb el rebuig de totes les esmenes o reclamacions, tot i que
algunes són purament testimonials i que moltes altres es posen en boca del Partit
Popular, quan no és així. Vostè diu, Sr. Tutzó, que les reclamacions no poden ser
acceptades, en primer lloc, per no haver-se ajustat a la llei. La llei diu que les
competències de Serveis Socials són de la Comunitat Autònoma i que la Comunitat
Autònoma ens les ha de pagar. Una altra cosa és que després ho faci o no ho faci, o
que hi hagi una sentència, o que hi hagi una carta del Sr. Beteta. La llei diu açò; i, per
tant, tècnicament, el que nosaltres proposam i defensam s’hi adapta, i ara explicaré
perquè, per quins criteris; nosaltres sol·licitam que s’elaborin els pressupostos d’acord
amb el que mana la llei, perquè entenem que és l’assenyat. Després pot passar el que
hagi de passar, però és que, a més a més, la Llei de racionalització administrativa i la
regla de despesa obliga a una cosa quant a la qual vostès tant es queixen, amb una
part de raó, possiblement, perquè la raó mai és d’una banda o de l’altra. Record aquí
diferents intervencions que anaven pel mateix camí i, si deixam de banda l’aspecte
tècnic i ens posam a elaborar amb valoracions de tipus polític aquests pressupostos,
podem veure que és possible aquest superàvit que vostès preveuen d’1.282.000 euros
amb uns menors ingressos, en la línia que defensa el Partit Popular i que també
defensa l’equip de govern, almenys ho defensa enguany, no l’any passat, que va fer
una pujada considerable culpa del PP; però açò ja ho sabem, que vostès és el que
diuen per l’herència rebuda; si, com diu la llei, i tal i com diu l’informe dels Serveis
Tècnics, aquests recursos corresponen a la Comunitat Autònoma, nosaltres hauríem
aplicat, a aquests espectaculars pressupostos que vostès han presentat, unes mesures
també de molta precaució, perquè nosaltres també som sumament cautelosos amb els
doblers públics; i dels 1.282.000 euros que teníem de superàvit o de romanent, amb les
mesures que nosaltres presentàvem avui aquí, únicament gastàvem 805.000 euros. La
qual cosa vol dir que no trèiem els peus del llençol, que no gastàvem res que no hi
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pogués haver i, d’alguna manera, contribuíem a fer que la prudència d’aquesta
institució fos prudència sobre els ciutadans; veim que vostès no són gaire prudents, i
continuem considerant que la pressió impositiva sobre els ciutadans és excessiva. Per
tant, no és contradictori demanar pujades en algunes partides de despeses i reduccions
d’ingressos, si es fa dins uns paràmetres, dins un superàvit i si es contempla a la llei,
perquè, Sr. Tutzó, jo li explicaré, i segur que vostè, encara que no m’ho digui
públicament, combregarà un poc amb jo. Sense que hi hagi tensions, perquè després
vostè me sol dir que jo dic coses que no són; aquí cada part de la institució estira cap
on li interessa, i els Serveis Econòmics, amb molt bon criteri, defensen la part
recaptadora i de tenir cura dels doblers de l’Ajuntament; i, en canvi, altres àrees, l’Àrea
Social, l’Àrea d’Urbanisme, volen gastar. Lògicament, la part de Serveis Econòmics
intenta tancar al màxim el cinturó, perquè hi hagi una contenció de despesa, però, a
vegades, correspon al polític cercar la fórmula que, complint la llei, facem possibles,
mitjançant la política, algunes coses que vulguem fer; amb prudència, i per açò
nosaltres ho hem fet amb prudència i de l’1.282.000 euros de superàvit, només hem
proposat una modificació de 800.000 euros. Vull dir que encara estàvem dins un coixí i,
a més a més, com vostè, Sr. Tutzó, va dir molt bé, encara que les dades
macroeconòmiques no siguin gaire satisfactòries, sembla ser que hi ha una recuperació
econòmica que preveu un increment d’ingressos, i, per tant, els ingressos encara
aniran a l’alça i, desgraciadament, açò --desgraciadament en opinió de vostès, jo som
un entusiasta del fet-- haurà d’anar a amortització; però, dins el fet d’amortització,
nosaltres proposàvem una fórmula, perquè fos possible reduir pressió fiscal i, a la
vegada, incrementar algunes partides de despeses. Em sobta, i ho diré clarament, que
després de declaracions reiterades de l’equip de govern, de la Sra. batlessa, a les
pròpies actes o a la premsa, idò, no considerin adient un increment d’algunes de les
partides; i, en darrer lloc, indicar, i açò crec que també m’agradaria que quedés molt
clar, que moltes de les al·legacions que presentam quant a la regularització del fons de
contingència, quant a regularització de les partides no dotades, i que després van a
despeses suprapressupostàries, quant al pla de subvencions, no són propostes del
Partit Popular. No ens enganyem. Són propostes tretes dels informes d’Intervenció i
que deien clarament que “per al 2016 i, si no, recomanam que es facin per al 2017”; i
nosaltres ho demanam així. És a dir, vostès em diuen que, com que l’informe ho diu
així, estan suficientment argumentats que s’ajusten a la legalitat. Només faltaria que no
fos així. Ara bé, jo entenc que aquest Ajuntament, com a bon estudiant, ha de cercar
l’excel·lència. L’excel·lència és millorar encara més, i el fet de millorar encara més era
acollir aquestes recomanacions que, repetesc, no són del Partit Popular, són dels
serveis d’Intervenció i es podrien haver recollit, i anar millorant amb els sistemes de
control. Cert que tot açò són entrebancs per a l’equip de govern, són més cinturons, i a
un no li agraden; però és el que hi ha i, per açò, nosaltres ho recomanàvem. En darrer
lloc, perquè crec que ja ho vam debatre prou, quant al capítol de subvencions;
nosaltres ja tenim assumit que funcionam mitjançant subvencions nominatives, que ja
no anam per lliure concurrència; simplement deim, i també és exactament el mateix que
deia la Intervenció, que aquest Ajuntament, governat pel Partit Socialista amb forces
d’esquerres, durant moltíssims d’anys desenvolupava una política sense, ni tan sols,
tenir un pla estratègic de subvencions. Aquest pla ha caducat, i demanàvem que es
renovés d’acord amb el que pertocava. Nosaltres recomanàvem que s’incrementés el
capítol de subvencions, perquè ens ha sorprès que algunes institucions no figuressin
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en el pressupost com a destinatàries d’una subvenció nominativa. Ho diré clarament: el
Club Baloncesto La Salle no hi és. Em consta que després hi ha hagut negociacions;
vostès estan en el seu dret, en aprovar subvencions nominatives, però nosaltres
intentàvem millorar. En tot cas, se sol dir que un es pot conformar amb poc. Nosaltres
ja hem d’agrair al Sr. Tutzó les seves paraules quant al fet que les nostres
reclamacions no caiguin ‘dins sac romput’. Confiem que tampoc caiguin dins la
paperera, i, per tant, que serveixin, com a mínim, de reflexió.
SR. TUTZÓ D’ARA MAÓ: El pressupost és el pressupost de l’equip de govern. No
intervé avui el PSOE, perquè així ho hem acordat. No té altre tipus de connotació. Jo
no he dit en cap moment que no hi hagués debat. Jo només he dit que açò no són
esmenes, són al·legacions. Són al·legacions que se sustenten en una legalitat. No les
accept com a al·legació, però no neg el debat, en cap moment. Fa referència al sostre
de despesa. El sostre de despesa, sap vostè, Sr. Botella, que es calcula a posteriori, en
virtut de l’efectivament recaudat; però açò ho dic en el sentit que si incloguéssim els 3
milions d’euros, a més a més, com a finançament per part de la CAIB, que, amb total
seguretat, no arribaran; estem dient que el superàvit teòric del pressupost, en tost
d’1.200.000 euros, que prové de crèdits que no podrem gastar, perquè la llei Montoro
tampoc ho permet, seria de 4 milions i escaig. Creiem que no té cap tipus de sentit fer
aquesta maniobra, però respect la seva opinió, Sr. Botella. A l’expedient de pressupost
de l’any passat, del 2016, ja es va preveure el cobrament de la totalitat de les
competències impròpies; no obstant, arran de la sentència del Tribunal Constitucional
de 3 de març de 2016, que declarava inconstitucionals alguns articles de la Llei, entre
els quals la garantia de cobrament de les competències impròpies, l’Ajuntament no ha
tingut altre remei que continuar signant convenis per al manteniment de les
esmentades competències. La petició de delegació de competències es va fer i va ser
formulada per acord de Ple de 24 de desembre de 2015. L’estat d’ingressos d’enguany
preveu les aportacions convingudes amb el Govern de les Illes Balears i també les del
Consell Insular, per competències que podien considerar-se impròpies, com són,
bàsicament, les de dependència o educació. Evidentment, no s’arriba al total de l’import
de 4,22 milions d’euros destinats a Serveis Socials, que, des de l’Ajuntament, es van
sol·licitar via delegació de competències cursades a finals de 2015, però sí que s’arriba
a l’1,35 milions d’euros amb convenis, sense comptar els ajuts a escoletes de 0 a 3
anys. Faré referència a la sentència del Tribunal Constitucional que he esmentat abans.
Aquesta sentència explica que l’Estat només pot atribuir competències locals
específiques o prohibir que aquestes es desenvolupin a escala local quan tengui la
competència en la matèria o sector de què es tracti. En matèries de competència
autonòmica, només les comunitats autonòmes poden atribuir competències locals o
prohibir que a escala local es desenvolupin. És un defecte de la Llei de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració local bastant greu, que posa de manifest aquesta
sentència del Tribunal Constitucional; és a dir, li diu que regula sobre unes
competències que ja té delegades. Finalment, la sentència analitza l’article 57 bis,
introduït per l’article 1.17 de la Llei controvertida. Aquest precepte regula un sistema de
compensació financera triangular, segons el qual l’Estat, sense ser el creditor, pot
aplicar retencions a les comunitats autònomes quan aquestes incompleixin les seves
obligacions de pagament davant les hisendes locals. La regulació impugnada funciona
com una clàusula de garantia, i en açò ens basàvem per demanar la delegació de
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competències amb dotació pressupostària. La sentència no és que passi per damunt,
és que declara la inconstitucionalitat i nul·litat del precepte impugnat. En definitiva, no
es pot obviar que el Tribunal Constitucional ha declarat inconstitucionals alguns
preceptes de l’LRSAL, en entendre que són competències de les comunitats
autònomes. L’any passat ho vam pressupostar, però hem de recordar que vam deixar
el gruix dels possibles ingressos provinents de la delegació de competències
sol·licitada per l’Ajuntament en el superàvit teòric pressupostari, i no els vam assignar
despesa, perquè era molt imprudent fer-ho, per la incertesa que ja hi havia quant a
l’aplicació de la Llei. Aquest any, amb la contundent sentència que deroga, fins i tot, la
garantia de cobrament, el fet de pressupostar-ho seria incoherent. Podem estar
equivocats, però la sentència és demolidora, i encara hi ha més recursos, sobre la
mateixa llei, que no estan resolts. El Pla estratègic de subvencions no un és un
document preceptiu dins l’expedient de pressupostos. Per altra banda, continua
plenament vigent el Pla estratègic de subvencions de l’any 2013, sobre la base del qual
els sectors i matèries a subvencionar són perfectament vigents. A més a més, la gestió
i procediment de les subvencions ve delimitada per la mateixa Ordenança general de
subvencions. Ja fa nombroses vegades que tractam aquest tema en el Ple. Ho vam dir
a la presentació dels pressupostos de l’any passat, a la d’enguany, a les al·legacions
de l’any passat, a les al·legacions d’enguany. Nosaltres insistim en el mateix: l’objectiu
de fer que l’Ajuntament sigui una Administració més transparent explica la recuperació
del sistema de subvencions nominatives, sistema perfectament possible, inclòs a
l’ordenança. El teixit associatiu maonès és ric i variat, cosa de la qual hem d’estar tots
molt orgullosos. No és aquesta la discussió. Nosaltres creim fermament que aquest
procediment dóna major transparència a tot el procés i que hi hagi un llistat de previsió
de subvencions en el pressupost així ho garanteix. Igualment, s’ha de fer constar,
novament, com diu l’Ordenança general de subvencions, que la inclusió de la partida
pressupostària no crea cap dret a favor de la beneficiària, mentre no hagi estat
adoptada la resolució de la concessió; és a dir, que tota subvenció, com sempre s’ha
fet, ha de ser degudament justificada i justificable, però creiem que, amb aquest
procediment, tot és més clar i transparent, res més. És un criteri. És el nostre criteri, no
n’hi ha més. A part, el 99% de les subvencions van a parar exactament allà mateix on
anaven a parar abans, perquè el teixit associatiu, gràcies a Déu, el tenim perfectament
cobert, tant abans com ara. Quant al fet d’acompanyar l’aprovació definitiva de
pressupostos amb un pla de mesures i actuacions, per eliminar les despeses sense
assignació pressupostària, dir que les mesures per a la correcta execució del
pressupost figuren a la secció 3a de les bases d’execució del pressupost, on també es
preveu una possible correcció a través d’un reconeixement extrajudicial de crèdit. Tot
és millorable, és possible, però, fins i tot la Llei d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera preveu casos similars a aquest exposat. Quan parlam que
s’inclogui a les bases d’execució dels pressupostos municipals, abans de la seva
aprovació definitiva, la regulació del fons de contingència, dir que l’ús del fons de
contingència ve regulat a la base 6a.3 de les bases d’execució del pressupost i a la
mateixa normativa estatal, article 50 de la Llei 47/2003 i article 31 de la Llei orgànica
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Quant a l’al·legació que es
redueixin 500.000 euros de la previsió d’ingressos per IBI, i es procedeixi a la
modificació de l’ordenança fiscal, amb la corresponent reducció del tipus impositiu, dir
que la previsió a l’estat d’ingressos s’ha calculat en funció de la reducció dels valors
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cadastrals adoptats per l’Ajuntament, a proposta de la Gerència Territorial de Cadastre;
i, a més, ja seria inviable una reducció de tipus actual amb efectes a 1 de gener de
2017, que és la data de meritació de l’impost. Açò ho saben perfectament. Com vostès
bé saben, en l’import del rebut de l’IBI hi incideixen dos factors: el valor cadastral de
l’immoble i el tipus impositiu. Amb la baixada del valor cadastral, per l’adopció del
coeficient reductor del 0,92%, i no variant el tipus impositiu d’aquest any 2017, la
baixada en el rebut és lineal del 8%. Es passa a pagar un import similar als rebuts de la
contribució dels anys 2008, 2009 o 2010, en funció de les característiques de cada
tipus d’habitatge. Els valors cadastrals, amb les reduccions del 8% aquest any i l’any
passat, s’apropen al valor que tenien les propietats els anys 2011 i 2012; en canvi, els
tipus impositius estan fixats ara en el 0,67%, quan en aquells anys es pagava el 0,73%
i el 0,72%, respectivament. La baixada mitjana és important. Baixar més?; a veure, no
oblidem que les lleis Montoro estan ben vives encara, i recordin que ja vam explicar en
aquesta sala, l’any passat, diverses vegades, que qualsevol variació normativa,
qualsevol modificació reduint ingressos, repercuteix en el sostre de despesa. Jo crec
que s’ha d’anar amb peus de plom amb qualsevol modificació normativa. Hem de ser
prudents, i una baixada del 8% en un any en el rebut de l’IBI la consideram molt
positiva. Hi ha una altra al·legació que demana que s’incrementi aquesta partida de
subvencions en 40.000 euros, incloent-hi clubs i entitats que no es reflecteixen en els
llistats i evitant, tant com sigui possible, les subvencions excepcionals, i dotant el Fons
Menorquí de Cooperació amb 10.000 euros més. Bé, a l’al·legació anterior demanaven
davallar ingressos i en aquesta demanen pujar despesa. Nosaltres creim que la dotació
serà suficient per fer front als compromisos de l’Ajuntament. La referència de no sortir
reflectida alguna entitat històrica que vostès anomenen, creiem que es tracta d’un error,
sincerament, perquè crec que ja ho havia explicat. En el llistat de subvencions
nominatives posava: Club Baloncesto La Salle, 2.500 euros l’any passat, 2.500 euros
enguany. Tal vegada sí, que hi ha un error en la lletra, que no acaba de sortir el nom
complet, però, si confirmen el NIF, és el Club Baloncesto La Salle. Crec que és un error
en el llegir-ho. Si s’han de fer correccions durant la vigència del pressupost, per
errades, omissions o circumstàncies imprevistes o imprevisibles, a les bases d’execució
es marquen les directrius per fer-hi front, i, per tant, es duran a terme, com sempre s’ha
fet i es fa a totes les administracions. El que es pretén és ser el més fidel possible a la
realitat, i així crec que ho hem fet. Aquest és l’objectiu que perseguim fent el
pressupost. Com molts altres han fet abans que nosaltres. Vostès van fer exactament
el mateix; però el futur no el coneix ningú, i les coses es poden tòrcer, evidentment.
Quant a l’al·legació per ampliació de partides per a festes, crec que és més una broma
que una altra cosa; vostès demanen 15.000 euros més per a major impuls del seu
responsable. Consideram que la previsió fixada a l’estat de despeses està assolida per
a cada servei, i creim que la dotació serà suficient. Ho creim. Una altra al·legació fa
referència al fet que es redueixi la previsió d’ingressos en concepte d’impostos per
plusvàlues per valor de 250.000 euros i es procedeixi a la modificació de l’ordenança,
bonificant els produïts com a conseqüència de transmissions per herència en el
percentatge que les dades d’estudi conformin. Els ingressos quant a aquest concepte
s’han estimat, per a l’exercici 2017, en funció dels drets liquidats l’any anterior i, també,
en funció de l’evolució constatable que s’ha produït durant el 2016 i en previsió d’una
certa millora de la situació econòmica global. No es pot obviar que, dins el concepte
d’impostos directes, hi ha aquells que graven directament la propietat d’un habitatge, un
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local o un vehicle, però també hi ha aquests que graven la renda generada per una
activitat o per un canvi de titularitat. És un impost que s’aplica només si hi ha un canvi
de la titularitat de la propietat, com ja he dit; per tant, és avaluable i pressupostable,
però també és molt volàtil i circumstancial. Mesuram el que ha passat i pressupostam
tendències, però no podem assegurar el seu comportament. No és un tipus sobre un
valor fixat i segur, com és el cas de l’IBI, sinó que depèn de situacions i estímuls
externs, com l’augment, majoritàriament, de compravendes; es pot fer una estimació,
però no preveure a ciència certa i amb total seguretat. En el cas concret d’herències,
les bonificacions que marca l’ordenança vigent a Maó són importants, tant
econòmicament, com socialment. Llegesc textualment l’ordenança: “... que gaudiran
d’una bonificació de fins al 95% de la quota de l’impost en les transmissions que es
realitzin a títol lucratiu per causa de mort a favor dels descendents i adoptats, els
cònjuges i els ascendents o adoptants, en els casos i les quanties que s’indiquen –
habitatge familiar, 95%; habitatge habitual de l’hereu, 50%; immobles destinats a
empresa familiar, 95%”. Són unes importants bonificacions. Molt similars a les que
tenen la majoria d’ajuntaments del nostre entorn; que en tenguin, clar, perquè no tots
els ajuntaments en tenen, de bonificacions, també val a dir-ho. També, a part de les
bonificacions, que són les mateixes que ja hi havia en anteriors mandats, hem de
recordar el detall que, amb l’adopció que va fer l’Ajuntament de Maó dels coeficients
reductors del 0,92, per dos anys consecutius, l’any 2016 i ara per a l’any 2017, els
valors cadastrals sobre els quals recau el càlcul d’aquest impost han baixat en un 16%
lineal; per tant, el benefici per al ciutadà també s’ha donat per aquesta via i en aquests
conceptes. Bé, per acabar i contestant un poc el Sr. Spitzer, vull recordar que, per part
del Partit Popular, i ara per part de Ciudadanos, a la presentació del pressupost de
2017, van criticar fortament el que deien era una baixada inadmissible de despesa en
inversió en recursos propis per part de l’Ajuntament. Ara, amb les al·legacions,
reclamen més baixada en ingressos del que ja hem pressupostat amb la baixada de
l’IBI. Critiquen una cosa i la contrària. Sempre guanyen. Critiquen baixada de despesa,
però, a la vegada, demanen més baixades d’ingressos, cosa que jo trob incoherent i
contradictòria. Nosaltres, els ho dic amb tota franquesa, estem cercant un equilibri en
els comptes municipals. Vull evitar moviments bruscos i trobar aquest equilibri. Ho
intentam amb tota la bona fe del món i tota la bona voluntat. Podem estar equivocats.
Permetin-me que citi textualment una frase pronunciada per un conegut polític que crec
que és adient en el debat d’avui: “és impossible complir el dèficit, augmentar la despesa
i baixar impostos a la vegada”. Endevinin qui ho va dir. Va ser el Sr. Mariano Rajoy
Brey, el 22 de novembre de 2016.
SR. SPITZER DE C.Me: Diversos punts. En primer lloc, quant al fet que el sistema
actual de subvencions és més transparent, bé, doncs, el que està en el pressupost,
evidentment, en ser nominatiu, és més clar, però no oblidem que se’ns queda en el
tinter que queda un poc opac totes les subvencions que es donen de forma
suprapressupostària, és a dir, que es donen de forma extraordinària, on el procés,
doncs, tal vegada no és tan evident, atès que no són conegudes a priori, en funció dels
imports. De totes maneres, quant a la baixada de l’IBI en 500.000 euros,
aproximadament, per coeficient, després d’haver pujat l’any passat 700.000 euros,
quan l’any passat ja hauria d’haver baixat en 2 punts, que no es van baixar per
prudència, que ara se’ns digui que ha baixat l’IBI sobre una cosa que vostès ja havien
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pujat, doncs, bé, sembla una cosa de riure, és increïble. Com vostè, Sr. Tutzó, molt bé
ha dit, haguéssim tingut un superàvit de 4 milions i escaig, que és fictici, perquè
aquests 3 milions i escaig de delegació de competències crec que tots tenim assumit
que mai els cobrarem; encara així, el superàvit de l’exercici anterior és bastant superior
als 700.000 euros de pujada que vostès van fer; per tant, tal vegada pequem de massa
prudents, i el que hem fet és que els ciutadans, amb els seus impostos, pujant pressió
impositiva, hagin fet que nosaltres ens congratulem d’amortitzar deute bancari a passos
de gegant; per tant, com vaig dir l’any passat, doncs, simplement estem emprant els
nostres ciutadans en tost dels bancs; al final, ha passat exactament el que vaig dir que
passaria. Evidentment, el superàvit de 4 milions és fictici, però un milió i escaig,
superior als 700.000 euros, és una realitat. Quant al fet que nosaltres hem dit o
nosaltres hem tirat en cara la pujada de pressió impositiva, la pujada impositiva o
majors ingressos seria comprensible, per la nostra part, sempre que anés
acompanyada d’una inversió en concordança. El que no entenem és una pressió
impositiva molt major i uns ingressos molts majors, i la inversió ha baixat en un milió;
doncs, aquesta baixada d’inversió en quasi un milió, no ho sé, tal vegada és una
estratègia política. Si volem fer la lectura política que vostès no han fet abans, tal
vegada és com ha passat a les altres legislatures, que en el primer any es puja un
poquet, en el segon i tercer any es baixa la inversió i en el darrer any, en any electoral,
farà una pujada espectacular. Jo esper que no sigui una maniobra, sincerament; si no,
realment, no ho entenc. Finalment, dir que vostè, Sr. Tutzó, comentava que nosaltres
hem fet al·legacions en contra de la pujada d’impostos; jo no he dit que sigui pitjor o
que estiguem en contra que hi hagi un major capítol d’ingressos; l’únic que no entenem
és que açò no es vegi reflectit a la part de despeses i a la d’inversions, simplement.
SR. BOTELLA DEL PP: Tenc la impressió que el Sr. Tutzó ve amb les rèpliques
preparades, sense importar gaire el que jo digui; i és, certament, un poc frustrant,
perquè, al final, idò, açò és quasi una obra de teatre, on cadascú ve amb el seu guió,
deim el que hem de dir i no ens movem; però intentaré explicar-ho de nou. Nosaltres
proposam la incorporació de 3 milions d’euros mitjançant el que correspondria a
competències de l’Àrea Social, tot i sabent la problemàtica, i perquè hem vist quina ha
estat l’actuació; i, com que la problemàtica ve donada perquè la llei actual –aquestes
lleis tan nefastes del PP, segons vostès– ens obliga a anar a amortització, i vostès
presenten un superàvit, del que es tracta és exactament del mateix que van fer vostès
l’any passat, d’incrementar aquest superàvit, sense voler dir que l’haguem de gastar ni
pressupostar, i permetre, almenys, que puguem reduir la pressió fiscal, si és que hi
creim --nosaltres sí, encara que vostès sembla ser que no--, i incrementar despeses i,
també, incrementar, si fos el cas, com diu el Sr. Spitzer, la inversió, amb tota la
prudència del món recomanable i aconsellable, perquè el problema és que, si nosaltres
som molt prudents, però perjudicam els ciutadans, vaja quina gràcia amb la prudència.
Fa pocs dies, i arran de la famosa conferència autonòmica de presidències de
comunitats autònomes, es parlava de paradisos fiscals, en concret, rallava de Madrid,
però, automàticament, va venir la rèplica i és que algú rallava d’inferns fiscals i tal
vegada hauríem de conèixer quina opinió tenen els ciutadans quant a la pressió fiscal
que suporten de l’ Ajuntament, Comunitat Autònoma o Estat pels serveis que reben; la
consideren justa?, tothom diu que no; i jo estic convençut i el Partit Popular està
convençut que hem de ser capaços si no d’ arribar a un paradís fiscal, al menys,
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d’aconseguir que les penes de l’infern fiscal que l’actual administració estatal,
autonòmica i local d’aquest país duu als ciutadans es puguin mitigar tot el possible,
perquè açò és el que estan demanant els ciutadans. Jo puc entendre la seva part de
gestió, d’intentar tenir recursos i fer-ho tècnicament bé, Sr. Tutzó, però nosaltres no
deixarem de lluitar per mirar de reduir la pressió fiscal tot el que sigui possible, fent no
enginyeria financera, sinó fent política, que és l’art del possible, i em poden recriminar
perquè no ho vam fer nosaltres, i jo els ho tornaré a dir, i és que ara no tenim el que
nosaltres vam trobar quan vam arribar, i que vostès no han trobat; per tant, es tracta
d’una qüestió de voluntat política. Reiter: si vostès computen els 3 milions d’Àrea Social
i gasten, mitjançant reducció d’alguns impostos i mitjançant uns increments i un poc
d’inversió, serien moderats, serien prudents, i els ciutadans, tot i seguir dins l’infern
fiscal, tal vegada tindrien qualque alegria, que sempre seria d’agrair. Quant al fons de
contingència, quant al tema de subvencions, crec que està infinitament tractat. El fons
de contingència és una recomanació d’Intervenció, i només faltaria, només faltaria, Sr.
Tutzó, que vostès no duguessin aquí temes legals; la Sra. Secretària, escrupolosament,
no els ho permetria; per tant, bé, sí, qualque vegada sí, perquè, si hem de recordar el
tema d’Hidrobal, del mes passat, tal vegada, sí; però, llevat d’aquest cas, bé, hi ha una
discrepància fiscal, per part d’Intervenció, ja en parlarem més endavant, quan sigui el
cas; en tot cas, reiter que nosaltres no feim més que demanar el que va demanar
Intervenció; per tant, que em diguin que compleixen la llei, sí, però es pot millorar, i açò
és el que recomanen els serveis d’Intervenció. No hi ha més problemes, en aquest
sentit. Increment de subvencions. Vull recordar aquí les paraules de la Sra. Juanola en
el darrer Ple de l’any passat: “intentar cobrir les necessitats de l’entramat social de la
nostra ciutat”. Nosaltres combregam amb vostès quant a aquest criteri i demanam un
increment; bé, vostès no ho consideren adient, i supòs que la Sra. Juanola es deu
sentir frustrada per no poder incrementar com ella va dir que seria desitjable, o està
molt orgullosa del que fa; perfecte. Nosaltres creim que no. Un pla de mesures i
actuacions per eliminar les despeses sense assignació pressupostària. Un dels grans
mals que pateixen totes les administracions, no aquesta, totes. Ho sabem. La
Intervenció ho recomana. Nosaltres demanam que s’hi posin, i així ho feim. Que vostès
compleixen la legalitat sense fer-ho? Enhorabona. Allà vostès, no hi ha problema.
Quant a l’IBI, ja ho hem argumentat, i creim que és possible, ateses les circumstàncies
d’aquest superàvit, aplicar una reducció sobre l’IBI. Vostès no és que diguin que no
volen, s’agafen a dir que no poden, perquè ja som dins aquest exercici; però resulta
que nosaltres vam presentar les al·legacions el dia 26 de desembre, quan l’ordenança
no estava en vigor, i, per tant, era possible; però és que, a més a més, em permetrà
que discrepi amb vostè, Sr. Tutzó, perquè resulta que la Gerència Regional del
Cadastre de les Illes Balears ens diu clarament: “No obstant, l’actualització dels valors
cadastrals sols es produirà si s’aproven els coeficients a l’efecte per la Llei de
Pressupostos Generals de l’Estat per a 2017, la tramitació de la qual no s’ha iniciat a
data d’avui. D’aprovar-se finalment els esmentats coeficients, el termini per aprovar el
tipus de gravamen de l’IBI per a l’esmentat any es veuria ampliat fins a l’1 de març”. Per
tant, si hi ha voluntat política, no d’administrar, i la política és l’art del possible, tot és
possible. Ja per acabar, quant al tema de les plusvàlues, jo ho tornaré a dir, perquè
convid qualsevol persona d’aquesta sala a dir-me de qualque ciutadà de Maó que no
hagi tingut problemes amb qualque familiar quan ha heretat qualque casa i s’ha trobat
un tema de plusvàlues i impostos; nosaltres hi podem contribuir, perquè açò és el que
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havíem demanat nosaltres: una reducció general i aquesta modificació de l’ordenança.
El Sr. Tutzó ens diu que som incoherents, perquè demanam una cosa i la contrària. El
que tractam és de ser coherents, perquè vam presentar una moció i ara incidim en el
mateix tema; per tant, està clar que és un tema de disparitat política, el que nosaltres
deim i demanam pot ser compartit o no compartit des d’ideologies diferents, i ho
respect, però no deixa de ser tan assenyat com el seu criteri. En tot cas, arran dels
darrers esdeveniments que s’han produït a escala mundial, ha fet fortuna una frase que
diu: “desitjam el millor i ens preparam per al pitjor”. Nosaltres, quan vam fer aquestes
al·legacions, i moltes altres vegades feim el mateix, desitjam el millor, que és intentar
millorar el benestar dels ciutadans de Maó, amb els criteris que nosaltres compartim, i
ens preparam per al pitjor, que és el que ens trobam cada vegada, que és que una
senyora que és alcaldessa sense haver guanyat les eleccions, sense haver estat la
llista més votada, és incapaç, ni tan sols, d’acceptar una sola al·legació, quan molt a
prop d’aquí --el Sr. Tutzó feia comentaris d’altres pobles, jo també en faré-- dos
ajuntaments de forces totalment diferents, com PP i PSOE, han estat capaços
d’elaborar uns pressupostos amb una altra participació i mitjançant un suport de tota la
institució, cosa que vostès no són capaços de fer, perquè segueixen fent el que feien
abans, el que feia l’antiga política, que és molt diferent de la bona política que vostè
deia que faria, Sra. alcaldessa; però, al final, demostra que és més del mateix.
SR. TUTZÓ D’ARA MAÓ: Quant al tema subvencions, només una pinzellada.
Subvencions excepcionals són subvencions excepcionals, és a dir, ni previstes, ni
previsibles. Si són excepcionals, són excepcionals; i quant al fet d’intentar pressupostar
una cosa excepcional, jo no tenc un bolla de vidre. Després, s’equivoquen en
conceptes, parteixen d’una realitat paral·lela. Dir que hi ha una pressió impositiva
major: açò és fals, és totalment fals, i ho puc dir ben tranquil; per què?, perquè baixam
un 8% els valors cadastrals; per tant, baixa un 8% el rebut. És que és així de senzill. A
veure, quant al superàvit: el superàvit teòric pressupostari és una diferència entre
ingressos i despeses, i, si no es demana el crèdit, no hi ha superàvit. Per què?, perquè
el crèdit es demana per pagar altres crèdits, perquè la Llei d’estabilitat pressupostària,
que continui dient que no és una excusa, és una realitat, prohibeix que facem
inversions amb crèdits bancaris, és a dir, només pots demanar un crèdit per tornar un
altre crèdit. És així de curiós. Per açò hi ha aquest diferencial, perquè pressupostam
per veure si se li afluixa el cor al Sr. Montoro i deixa fer alguna inversió amb préstec
bancari; el tenim pressupostat, però dubt molt que el puguem dur a terme, perquè el
préstec no ens el deixaran aplicar a inversió, i fins ara ha estat així; du anys, açò, així.
Després, quan vostè, Sr. Botella, diu que nosaltres som el pitjor. Ens diu infern fiscal...
D’acord. Analitzem la situació durant la legislatura del Partit Popular. Pujades del rebut
que, efectivament, pagava el ciutadà en relació a l’any immediatament anterior. L’any
2012 la puja del Partit Popular va ser d’entre l’1,95% i un 7,40%. L’any 2013 va pujar
entre un 5% i un 8,15%. L’any 2014, aquí van baixar, d’un 4% a un 7,30%. L’any 2015,
aquí és la primera baixada real en tota la legislatura, que va quedar just per davall de
quan ho van trobar. Aquesta és la realitat del seu infern fiscal. En definitiva, acabam on
vam començar, és a dir: dir que nosaltres som el pitjor i provocar un infern fiscal, quan
tots els seus anys de legislatura van ser pitjors que aquest actual, ho trob incoherent.
Després, rallar de plusvàlues, com si jo me les hagués inventades avui mateix. Vostè,
Sr. Botella, diu que les plusvàlues són un infern fiscal per als maonesos, com si jo ho
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hagués posat enguany. Van tenir quatre anys per treure-les, si eren un infern fiscal.
Sincerament, no ho entenc, i no em vull estendre més.
SRA. ALCALDESSA: Passarem a tancar aquest debat. Jo crec que el debat dels
pressupostos ja l’havíem tingut; per tant, crec que tampoc feia falta reproduir-lo. Tenia
algunes coses apuntades, perquè realment la introducció jo crec que ha estat correcta.
Nosaltres hem recollit alguns suggeriments, com, per exemple, el relatiu al Pla
estratègic de subvencions; el que no podíem fer era redactar-lo, aprovar-lo i esperar a
aprovar els pressupostos per tenir un Pla estratègic de subvencions; però és un
suggeriment. L’hem revisat. Hem vist que era una modificació que es va fer el 2013
d’un d’antic, del 2007; però és una bona idea. El que no podem fer és condicionar
l’aprovació del pressupost a tenir aquest Pla estratègic de subvencions, entre altres
coses, perquè no estem obligats a tenir-lo. Volia comentar, també, que les partides
d’inversions, ho vam explicar en el debat de pressupostos, no es poden comptabilitzar,
però sí que tenim confirmades moltíssimes inversions del Govern Balear, del Consell
Insular, del PIC, de l’ARRU, de tots els carrers que s’asfaltaran a causa que la fibra ho
ha fet malbé, d’Autoritat Portuària; per tant, són inversions que nosaltres no podem
comptar com a bones dins el pressupost, però que hi seran i que hi són. Volia, també,
explicar, sobretot als ciutadans, que hi ha una part legal en els pressupostos, però que
també hi ha una part política. Aquests pressupostos, igual que supòs que els de
qualsevol equip de govern, són fruit de moltíssimes hores de dedicació i d’un debat
molt acurat, intentant afinar molt bé totes les partides; la proposta de pressupostos que
es du a aprovació plenària és perquè s’ha pensat i s’ha raonat; el terme ‘frustració’ és
una paraula que no solc tenir dins el meu vocabulari; per a nosaltres, aquests
pressupostos són suficients, i, si no, si fa falta, establirem els mecanismes de
rectificació adients. Repetesc: aquests pressupostos són fruit d’un debat molt acurat i
de moltes hores de feina. Quan vostè, Sr. Botella, parla de perjudicar els ciutadans, vull
dir que és fàcil fer demagògia, perquè a ningú li agrada pagar impostos, i l’Estat
espanyol, a més a més, no es caracteritza per tenir una cultura gaire clara entorn a la
nostra responsabilitat com a ciutadans, quant a l’aportació que li hem de fer. El que sí
que hem de demanar és que els serveis públics siguin dignes i estiguin a l’alçada de les
necessitats dels ciutadans, i per açò fa falta que els ciutadans paguin impostos, i no a
l’inrevés. Tenia més coses per dir, però, miri, Sr. Botella, em sembla que els ciutadans i
els regidors no es mereixen que un representant de la corporació ofengui els
treballadors públics, posant en dubte la seva professionalitat, ni que acusi d’aquesta
manera els govenants municipals. Vostè diu que nosaltres no hem guanyat les
eleccions. Miri, Sr. Botella, tenim un equip de govern format per 12 regidors
d’esquerres, que tenen majoria, i açò és així, i és la democràcia, i no passa res; tal
vegada, d’aquí dos anys serà una altra cosa. El to que vostè empra, Sr. Botella, intenta
ofendre, intenta crear mal ambient, i jo crec que havíem començat molt bé, perquè
realment és cert que hem tingut en compte, i tindrem en compte, algunes de les
propostes que vostès fan, però finalment és impossible acabar un debat amb normalitat
i com jo pens que es mereixen els ciutadans de la nostra ciutat. Sincerament, crec que
no és digne emprar segons quins tons, Sr. Botella; i, sobretot, li demanaria que
demanés disculpes a la Sra. secretària, per posar en dubte la seva professionalitat,
perquè el seu comentari ha estat realment de mal gust.

34
Acta aprovada definitivament en sessió plenària ordinaria de dia 23.03.17

PLE MUNICIPAL, DIA: 26 - 01 - 2017 N. SESSIÓ: 1A

SR. BOTELLA DEL PP: Si la Sra. secretària s’ha sentit ofesa, li deman disculpes
tranquil·lament; i si s’han sentit ofesos la resta de funcionaris, també els deman
disculpes. Lament que el meu to no li agradi, Sra. alcaldessa. A mi, el seu, Sra.
alcaldessa, tampoc m’agrada gens; en tot cas, ens hi haurem d’anar acostumant,
perquè, desgraciadament, les relacions no són les desitjades ni per un, ni per l’altre,
perquè vostè no és capaç de discernir el que és particular del que és públic. El que he
dit és que només faltaria que duguéssim aquí coses il·legals, i per açò hi ha la Sra.
secretària, que així ho acredita; però reiter les meves disculpes, si ho ha interpretat
malament.
SRA. ALCALDESSA: La gent ha pogut escoltar el que vostè ha dit, Sr. Botella.
Passarem a votar els pressupostos de 2017.
Posat el dictamen a votació, resulta aprovat amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR: 12 ( 6 ARA MAÓ, 6 PSOE)
VOTS EN CONTRA: 9 ( 8 PP, 1C.ME)
7. Proposta que presenta el Grup Municipal del PP relativa als funerals
i difunts (Exp. SG3217MC0001)
Prèvia presentació d’esmena in voce per part del Sr. Andrés Spitzer, de C.Me, per tal
d’incloure un segon apartat a la proposta d’acord de la proposta presentada pel Grup
Municipal del PP en relació als funerals i difunts, amb la següent redacció:
2. Que el Ayuntamiento de Mahón inste al Govern Balear a conciliar, en la medida
de lo posible, la normativa del nuevo Decreto que està preparando, “pel qual es
regula l’exercici de la sanitat mortuòria de les Illes Balears”, respetando las
costumbres, ideas y creencias de los difuntos y sus familiares que no impliquen
riesgos sanitarios, y más concretamente que se modifique el art. 20.1 del
“proyecto de Decreto”, eliminando prohibiciones implícitas innecesarias y
regulando que puedan seguir realizándose funerales de cuerpo presente de
cadàveres del GRUPO II”,
i que va ser aprovada per unanimitat dels 21 membres presents, dels 21 de la
corporació,
el Ple municipal acorda aprovar, per unanimitat dels 21 membres presents, dels 21 de
la corporació, la proposta presentada pel Grup Municipal del Partit Popular relativa als
funerals i difunts que, amb l’esmena anterior incorporada, resta del tenor literal següent:
En el Pleno municipal celebrado el pasado mes de noviembre, ante las informaciones e
inquietud surgidas en relación a la celebración de funerales con el cuerpo de los
difuntos en las iglesias, como consecuencia de la revisión de la normativa que regula
esta práctica, nuestro grupo municipal solicitó al equipo de gobierno cual sería el
criterio a seguir en nuestro municipio, siendo informados por parte del equipo de
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gobierno que, por parte del Ayuntamiento de Mahón, se respetarían los usos y
tradiciones menorquines en este sentido, manteniéndose los criterios aplicados hasta
ese momento.
Desde esa fechas, los hechos y acontecimientos han desmentido las afirmaciones
realizadas por la Sra. Obrador, en nombre del equipo de gobierno de Ara Maó y PSOE,
y, como consecuencia, se ha interrumpido la tradición y uso menorquín en lo que hace
referencia a la celebración de funerales en las iglesias de nuestra ciudad con la
presencia del difunto, hecho éste que inicialmente ha sorprendido y posteriormente ha
disgustado, incomodado e indignado a los familiares de las personas que han fallecido
en los dos últimos meses en nuestra ciudad, y que han sufrido la imposibilidad de
despedir a sus personas allegadas en la forma y tradición en que se ha venido
realizando en nuestra ciudad y como era su deseo y el de los propios fallecidos.
Así pues, y constatando que los hechos acontecidos no son responsabilidad del propio
Ayuntamiento, sino de la Conselleria de Salut de la CAIB, lo cierto es que nuestro
Ayuntamiento, como Administración más próxima al ciudadano que es, debe velar por
defender a los mismos, y es por ello que el Grupo Municipal del Partido Popular
propone ante el Pleno de la corporación:
1. Que el Ayuntamiento de Mahón gestione de forma urgente e inmediata ante la
Conselleria de Salut del Govern de las Illes Balears, que la citada conselleria autorice
para nuestra ciudad la celebración de funerales en las iglesias con presencia de los
difuntos, emitiendo para ello el oportuno documento o autorización, de carácter
definitivo o provisional, en tanto no se finalice y apruebe el reglamento que se está
elaborando, y que garantice la actuación en este sentido por parte de la propia iglesia y
de las empresas de servicios funerarios, atendiendo así al sentir de la amplia mayoría
de ciudadanos de nuestra ciudad.
2. Que el Ayuntamiento inste al Govern Balear a conciliar, en la medida de lo posible, la
normativa del nuevo Decreto que está preparando, “pel qual es regula l’exercici de la
sanitat mortuòria de les Illes Balears”, respetando las costumbres, ideas y creencias de
los difuntos y sus familiares que no impliquen riesgos sanitarios, y más concretamente
que se modifique el art. 20.1 del “proyecto de Decreto”, eliminando prohibiciones
implícitas innecesarias y regulando que puedan seguir realizándose funerales de
cuerpo presente de cadáveres del GRUPO II.
El Sr. Aínsa explica i defensa la proposta presentada pel Grup Municipal del Partit
Popular.
Obert el torn d’intervencions, es van produir les següents:
SR. SPITZER DE C. Me: Tant la pregunta que va fer el Partit Popular en el Ple de
novembre, com la moció que debatem avui, vénen arran de l’esborrany del Decret que
està realitzant el Govern de les Illes Balears, que regula l’exercici de la sanitat
mortuòria a les Illes Balears. L’esmentat decret és encara un esborrany i, per tant, no
està vigent; la normativa actual permet que, mitjançant decret exprés, es puguin exhibir
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els cadàvers en llocs públics diferents del tanatori, permetent, així, continuar els usos i
costums establerts a les nostres illes, com són els funerals de cos present; per tant,
atenent-nos a la legalitat actual, sí veiem justificada i necessària la proposta del Partit
Popular de realitzar una petició urgent, i, per tant, la recolzarem. No obstant, i a causa
de la rigidesa que sembla que ha de tenir el nou decret, encara que avui en dia no està
clar, perquè hi hagut diverses declaracions almenys contradictòries, sí creiem important
sol·licitar alguna cosa més. No oblidem, a més a més, que l’esborrany del decret
realitza una distinció entre cadàvers del grup 1, on la causa de la mort han estat
malalties infectocontagioses, i, per tant, representen un perill per a la salut pública, dels
cadàvers del grup 2, que són tots els que no estan inclosos en el grup 1, on
evidentment es troben el 99,9% dels traspassos de les nostres illes. A més, l’esmentat
decret també inclou una, com a poc, controvertida i, si m’ho permeten, un poc perversa
excepció, que diu que, excepcionalment, quan l’autoritat competent justifiqui la
notorietat i la rellevància política, social i cultural de la persona difunta amb una sèrie de
condicions, es podrà exhibir el cadàver, o es pot exhibir el cadàver, en un lloc públic
distint del tanatori. Jo, sincerament, crec que els difunts, almenys per a la seva família,
són molt rellevants; per tant, açò em sembla certament ofensiu. Per açò, nosaltres
voldríem presentar una esmena in voce quant a la proposta presentada pel Grup
Municipal del Partit Popular, en el sentit d’afegir un nou punt a la proposta d’acord de la
proposta, que digui el següent: “Que l’Ajuntament de Maó insti el Govern Balear a
conciliar, en la mesura que sigui possible, la normativa del nou Decret que està
preparant, “pel qual es regula l’exercici de la sanitat mortuòria de les Illes Balears”,
respectant els costums, idees i creences dels difunts i els seus familiars que no
impliquin riscos sanitaris, i més concretament que es modifiqui l’article 20.1 del
“projecte de Decret”, eliminant les prohibicions implícites innecessàries i regulant que
es puguin seguir realitzant funerals de cos present de cadàvers del GRUP II”.
SRA. OBRADOR D’ARA MAÓ: L’opinió que té aquest equip de govern quant a aquest
assumpte segueix sent la mateixa que vaig manifestar en el Ple del mes de novembre.
Nosaltres consideram que s’ha de ser flexible a l’hora de respectar de quina manera es
vol acomiadar una persona del seu familiar. Així ho vam manifestar, aquesta era la
nostra opinió i així ho seguim manifestant actualment. Per situar un poc la gent que ens
segueix: actualment, encara funcionam amb el decret dels anys 80; per tant, res hauria
d’haver canviat fins ara, i la redacció del nou decret va en la mateixa línia. De fet,
aquest decret va estar en exposició pública durant el temps pertinent, i no hi va haver
cap tipus d’al·legació, ni per part de cap partit polític, ni per part de cap entitat, ni per
part de ningú. El que passa és que sí que es va veure, una vegada passat el termini de
presentació d’al·legacions, que quant a les tradicions, bàsicament, de Formentera i
Menorca, aquest decret tornava posar en qüestió el fet de fer una aturada i poder fer un
funeral o una aturada a casa amb el cos present. A partir d’aquí, s’està debatent i
modificant aquest decret justament per poder respectar aquests tipus de tradicions.
Sempre tenint en compte els dos tipus de difunts que estava vostè comentant, Sr.
Spitzer. Està clar que, si no hi ha una garantia sanitària, que eren els casos del grup A,
aquesta autorització no podria ser possible, ben igual com ho segueix sent ara mateix.
Dit açò, i també manifestant i fent públic que al departament o l’àrea de Cementeris no
hem rebut cap petició, per part de la ciutadania, sobre la regulació que hi ha des del
mes de novembre, seguim manifestant i seguim pensant que aquest fet s’ha de poder
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respectar, sobretot perquè aquí, a aquesta illa, hi ha aquesta tradició de vetllar o
d’acompanyar la mort amb aquest ritual. Nosaltres votarem a favor per aquestes dues
raons, perquè compartim el fons de la qüestió i perquè també pensam que el Govern
Balear està en aquesta línia i hi està fent feina. Simplement, el que sí que m’agradaria
matisar és que aquesta autorització no depèn de l’Ajuntament, sinó de la Conselleria.
Només era una apreciació. Sí que compartesc el fons de la qüestió, que és el que
compartim tots. Entenem que no és un tema de confrontació política, sinó, en aquest
cas, de reflectir el caràcter cultural i tradicional que també hi ha aquí darrere. Respecte
a l’aportació in voce, era un poc llarga i no l’he seguida.
SR. SPITZER DE C.Me: Si volen, la torn a llegir: “Que l’Ajuntament de Maó insti el
Govern Balear a conciliar, en la mesura que sigui possible, la normativa del nou Decret
que està preparant, “pel qual es regula l’exercici de la sanitat mortuòria de les Illes
Balears”, respectant els costums, idees i creences dels difunts i els seus familiars que
no impliquin riscos sanitaris, i més concretament que es modifiqui l’article 20.1 del
“projecte de Decret”, eliminant les prohibicions implícites innecessàries i regulant que
es puguin seguir realitzant funerals de cos present de cadàvers del GRUP II.
SRA. OBRADOR D’ARA MAÓ: Voldria afegir només una cosa, i és que cal tenir en
compte que aquest decret mortuori està regulat molt per una llei estatal i per una llei
europea; per tant, s’haurà d’estar al que diu aquesta normativa.
Posada l’esmena a votació, resulta aprovada per unanimitat dels 21 membres presents,
dels 21 de la corporació municipal.
Posada la proposta a votació amb l’esmena incorporada, resulta aprovada per
unanimitat dels 21 membres presents, dels 21 de la corporació municipal.
A continuació, el Sr. Gornés demana la paraula per una qüestió d’ordre. Prega a la Sra.
alcaldessa que demani disculpes al Sr. Botella per les seves paraules; indica que
voldria que constés en acta la protesta del Grup Popular sobre com la Sra. alcaldessa
està duent aquest debat; afegeix que creu que no contribueix a fer que hi hagi el clima
adequat; manifesta que ell sap que no li agrada a la Sra. alcaldessa com parla el Sr.
Botella, que no li agrada com parla la Sra. Reynés, que no li agrada com parla el Sr.
Aínsa, com parla la Sra. Ana Lía Noval, com parla el Sr. Gelabert, com parla el Sr.
Sicília o com parla ell, però que són aquí per fer oposició, per controlar i per fiscalitzar
l’acció de govern, i tenen tot el dret, amb el respecte que pertoca, a dir el que pensen i
com ho pensen; indica que el Sr. Botella no s’ha ficat amb els funcionaris d’aquesta
casa i que l’únic que ha dit ha estat que, en el darrer Ple, es va aprovar un punt de
l’ordre del dia amb el vot en contra seu, en el qual hi havia unes objeccions
d’Intervenció, i que la Sra. secretaria, amb el seu bon fer, ha de fer el que ha de fer;
reitera que vol que consti en acta la protesta del seu grup i demana a la Sra. alcaldessa
que reiteri les disculpes al Sr. Botella, perquè, al seu entendre, no ha ofès ningú.
La Sra. secretària indica que l’expedient de l’addenda amb Hidrobal, que es va dur a
aprovació en el passat ple, estava informat favorablement pels Serveis Jurídics i pels
Serveis Econòmics, quant a la solució adoptada; que Intervenció havia d’informar-lo,
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perquè feia referència a qüestions econòmiques, i que, certament, el va informar, amb
discrepància fiscal, en considerar que no s’havien seguit els tràmits pertinents per
poder pagar les obres fetes, i que no es va passar a Secretaria, amb caràcter previ a
ser dictaminat, per a la seva revisió i emissió d’informe; afegeix que, sense perjudici de
l’indicat, no és un expedient que, per a la seva aprovació, precisi el vot favorable de
majoria absoluta, que és quan Secretaria ha d’emetre obligatòriament informe.
La Sra. alcaldessa indica que constarà en acta el que ha dit el Sr. Botella, i que no és
una interpretació seva; afegeix que li sap greu que es posi en dubte la feina dels
treballadors municipals i que una cosa és el debat polític i l’altra, que es dubti dels
actes de les persones que estan fent feina; coincideix amb el Sr. Gornés que el debat
ha de transcórrer amb respecte i que creu que açò és una obligació que tenen tots els
representants públics; afegeix que, quant als tons, no té cap problema i que, tal
vegada, és que el to, realment, traspassa el debat polític en moltes ocasions, i que açò,
a ella, li sap greu, perquè considera que no ha de ser així; seguidament, demana
disculpes al Sr. Botella si l’ha ofès amb les seves paraules, perquè no era la seva
intenció, i afegeix que, a partir d’aquí, tots haurien de fer un exercici de responsabilitat,
d’entrar o no sortir d’aquests límits que marca la correcció política i ciutadana;
finalment, reitera les seves disculpes al Sr. Botella i dóna per tancat el tema.
El Sr. Botella agraeix les paraules del president del Partit Popular de Maó, que ha sortit
en defensa seva, i addueix que quan ell parla, o quan ho fa un altre regidor del seu
grup, parlen per boca dels vuit regidors i se solidaritzen tots ells entre si quant a encerts
i errades; accepta les disculpes de la Sra. alcaldessa i li diu que seria bo que a la Junta
de Portaveus o dins el despatx d’Alcaldia clarifiquessin un poc el que és el debat polític
i el que no ho és, perquè ell, que l’ha patit molt durament quan governava, també té
dret a ser molt dur, tot i que sigui feixuc per a qui ho ha de patir, a vegades; accepta de
nou les disculpes i agraeix molt sincerament les paraules del Sr. Gornés.
El Sr. Gornés agraeix a la Sra. alcaldessa les seves paraules.
La Sra. alcaldessa agraeix al Sr. Gornés les seves paraules i considera, per respecte
als ciutadans, que han de mantenir el debat polític dins un marc de correcció, i que no
creu que tot sigui correcte.
18. Proposta que presenta el Grup Municipal del PP relativa a l'accés
al programa British Council per a tot l’alumnat que superi la prova
d'accés (Exp. SG3217MC0002)
Tots coincidirem que l’ensenyament de llengües estrangeres és una de les línies
estratègiques que qualsevol sistema educatiu ha d’implementar, si es vol que els fillets
en edat escolar assoleixin unes bases que els permetin obrir-se pas en el món laboral i
en les relacions amb gent d’altres països.
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En el nostre municipi es va obrir una línia pionera amb la implantació del Programa
British Council a l’escola Sa Graduada. L’alumnat d’aquest centre passa després a
cursar l’ESO a l’IES Cap de Llevant, on poden continuar el seu aprenentatge en anglès
dins aquest mateix programa.
Un altre col·legi que ha fet passes interessants dins el seu programa educatiu en
aquest sentit és el CEIP Antoni Juan Alemany. Aquest centre fa uns anys que du a
terme un projecte plurilingüe, que inclou des d’infantil fins que acaben els estudis de
primària, i assoleixen un nivell A2 en llengua anglesa, per als fillets que superen 6è de
primària. Les proves, que es duen a terme com a centre examinador Trinity College,
així ho testimonien.
Tot l’alumnat del CEIP Sa Graduada que supera els estudis de primària accedeix
directament a l’IES Cap de Llevant, si així ho desitgen. Però l’alumnat del CEIP Antoni
Juan Alemany i tot l’alumnat d’altres centres que ho vulguin han de passar una prova
específica, per tal de poder optar a les places que sobrin o que no siguin ocupades per
l’alumnat del CEIP Sa Graduada.
Malauradament, la Conselleria d’Educació no assumeix tot l’alumnat --no només el del
CEIP Antoni Juan Alemany, sinó l’alumnat d’altres col·legis que es presentin i superin la
prova-- si la quota ja està coberta. Aquesta situació ens sembla injusta, ja que molts
alumnes fan un esforç per aprovar aquest examen i no veuen que el seu esforç es vegi
reconegut, si no hi ha places.
En aquest sentit, el Grup Popular a l’Ajuntament pensa que la Conselleria d’Educació
del Govern de les Illes Balears hauria d’articular les mesures necessàries per acollir i
donar plaça a tot l’alumnat que superi la prova d’accés al programa de British Council
que s’ofereix a ESO, i així poder continuar els seus estudi plurilingües.
Per açò, el Grup Popular presenta la següent proposta d’acord, per al seu debat i
aprovació al Ple:
1. El Ple de l’Ajuntament de Maó-Mahón insta la Conselleria d’Educació del Govern de
les Illes Balears a adoptar les mesures necessàries perquè en el curs 2017-2018 es
dotin places suficients per acollir tot l’alumnat que superi les proves d’accés per accedir
al programa British Council a l’IES Cap de Llevant.
El Sr. Gornés explica i defensa la proposta presentada pel Grup Municipal del Partit
Popular.
Durant el torn d’ intervencions, es van produir les següents:
SR. SPITZER DE C.Me: Ara que estem en clima de reconciliació, entenem que la
moció del Partit Popular és una aportació en positiu, quan diu que l’ensenyança de
llengües estrangeres és una de les línies estratègiques, i m’atreviria a dir que també ho
hauria de ser la de les nacionals, atès que avui en dia el castellà s’imparteix en el
mateix número d’hores que l’anglès, pràcticament. Salvant açò, estem d’acord que s’ha
d’incentivar i premiar els estudiants que inicien estudis certificats i que, a més a més,
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superen les proves d’accés; és poc de rebut que, per una falta de conveni preferent,
com el que té Sa Graduada, estiguin en desigualtat de condicions, en desigualtat
d’oportunitats. Veim que poques o, desgraciadament, no gaire escoles existeixen que
donin l’oportunitat als nostres fills de tenir una educació plurilingüe, i nosaltres donam
suport plenament a les iniciatives que van en aquesta direcció. Creim que és bàsic
dotar els nostres fills amb les eines bàsiques per desenvolupar-se en el món actual,
tant personalment, com professionalment. Per açò, encara que entenem que no és,
evidentment, una competència nostra, sí consideram que, amb la petició formal de
l’Ajuntament, podem incidir positivament en el fet que la Conselleria prengui cartes
quant a aquest assumpte; evidentment, donam suport a la moció i la votarem a favor.
SRA. OBRADOR D’ARA MAÓ: Només per situar-nos. El programa British Council no
és un programa que depengui de la Conselleria d’Educació. És un programa que deu
tenir ja 10 o 11 anys i que depèn del Ministeri. És un programa interessant; interessant
no tant pel projecte en si de les llengües, sinó interessant perquè hi ha una dotació de
recursos humans, sobretot de natius, que difícilment poden tenir les altres escoles. Jo
vaig tenir l’ocasió de fer un any a Sa Graduada i el fet d’estar dues persones, una
nativa i una no nativa, dins la mateixa classe; efectivament, és una altra història. Sense
entrar més en detall del que representa aquest programa, com he dit, no depèn de la
Conselleria, depèn del MEC, i en aquell moment es van donar dues assignacions, una
a Mallorca i una a Menorca. A Mallorca és a Artà, hi ha un centre de primària i després,
com que l’alumnat continua, hi ha un centre de secundària assignat amb tantes aules i
tants d’alumnes. A Menorca també té dues línies: una línia a Sa Graduada i una
continuïtat a l’IES Cap de Llevant. La moció, la votarem a favor, perquè pensam que,
tot i que sigui competència d’altres institucions, si hi ha una inquietud de la població o,
en aquest cas, d’una escola, també la farem arribar a la Conselleria, perquè també, al
seu torn, la faci arribar, en aquest cas, al Ministeri d’Educació, i puguem tenir una
resposta. L’ampliació de places, en aquest cas, a secundària, per poder cobrir les
demandes que hi pugui haver, no només d’Antoni Joan, sinó d’altres centres o altres
alumnes que hi puguin venir, no depèn de la Conselleria en si, perquè l’assignació del
British és la que és, però sí que farem arribar aquesta petició a la Conselleria, perquè,
al seu torn, ho posi en coneixement del Ministeri d’Educació. Votarem a favor.
Posada la proposta a votació resulta aprovada per unanimitat dels 21 membres
presents, dels 21 de la corporació.
19. Proposta que presenta el Grup Municipal del PP relativa a la llista
d'espera d'amarraments al port de Maó (Exp. SG3217MC0003)
La problemática de amarres para embarcaciones en el puerto de Mahón es un tema
recurrente, tanto en lo que afecta a embarcaciones de uso industrial, como comercial, y
muy especialmente en lo referente a embarcaciones de recreo.
En lo concerniente a embarcaciones de uso industrial y comercial, las últimas
actuaciones realizadas con el dragado, la supresión del tacón, el aumento de la línea
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de atraque en los muelles y las actuaciones en la terminal del Cós Nou han mejorado
notoriamente la problemática.
En lo concerniente a amarres para embarcaciones de recreo, las ofertas existentes, de
las marinas que ofrecen sus servicios vía concesión administrativa, es amplia y,
excepto en momentos punta de la temporada veraniega, podría afirmarse, sin entrar en
la casuística de precios y tarifas, que cubren la demanda existente.
A pesar de esta situación, existe otra demanda de amarres en nuestro puerto, fruto de
la tradición marinera de nuestra ciudad a lo largo de toda su historia, con su particular
idiosincrasia de usos y costumbres, que deriva en lo que se ha venido en denominar
amarres sociales, que son los gestionados directamente por APB, con unos precios
más asequibles y también con unas condiciones técnicas inferiores a las ofrecidas por
las marinas particulares. Esta demanda de amarres sociales es la que nunca llega a
cubrirse con las plazas ofrecidas por la Administración, siendo esta una reivindicación
constante de nuestro Ayuntamiento mandato tras mandato.
Las últimas decisiones y actuaciones protagonizadas por la APB en relación a este
tema han sido francamente desalentadoras y frustrantes para muchos ciudadanos y
para el propio sector de la náutica de recreo, tratando de solucionar el problema
mediante la reconsideración de la lista de espera de amarres de titularidad pública
únicamente para embarcaciones de una eslora inferior a 8 metros.
Con esta decisión se ha provocado una muy importante reducción de la mencionada
lista de espera, a la vez que ha frustrado las aspiraciones de una importante cantidad
de mahoneses, que esperaban desde hace tiempo poder disponer de un amarre de
titularidad pública, y, lógicamente, también provocando un importante parón en la
actividad comercial del sector con esta decisión, que entendemos no puede ni debe
justificarse, en una medida de carácter social, ya que la evolución de la náutica de
recreo ha ido progresivamente aumentando la eslora de las embarcaciones, y la
medida de 8 metros no puede ni debe en absoluto considerarse un criterio o línea
divisoria razonable para catalogar en un sentido u otro las embarcaciones que solicitan
un amarre social.
Al tiempo que se tomaban estas decisiones, se ha ido produciendo otra actuación en el
entorno portuario que afecta muy considerablemente y de forma negativa las prácticas
y tradiciones de los aficionados a la navegación en nuestra ciudad, al prohibir o
restringir, bajo los criterios de seguridad y riesgos laborales, el acceso a la explanada
del Cós Nou, donde se varaban las embarcaciones de recreo, imposibilitando con ello
el automantenimiento y conservación de las embarcaciones por parte de sus
propietarios.
Por todo ello, el Grupo Municipal del PP propone al Pleno de la corporación:
Que el Ayuntamiento de Mahón, habiéndose producido la dimisión del Sr. Vicenç Tur
como concejal y, consecuentemente, como miembro del consejo de administración de
APB, a través de su nuevo representante, que, conforme al acuerdo del pleno
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municipal de 23 de julio de 2015, debe ser la Sra. Alcaldesa, doña Conxa Juanola,
traslade a la APB y defienda en el seno de su Consejo de Administración:
1. Que el Ayuntamiento de Mahón solicita la reconsideración y retrocesión de los
nuevos criterios aplicados en la confección de la lista de espera de amarres sociales de
titularidad pública, manteniéndose las listas ya existentes sin limitación de
embarcaciones en razón de los metros de eslora de las mismas.
2. Que el Ayuntamiento de Mahón solicita la reconsideración de los criterios de
restricción y prohibición de acceso a la explanada de varada de embarcaciones en el
Cós Nou, permitiendo a los titulares y propietarios de embarcaciones de recreo el
acceso a la mencionada explanada, posibilitando con ello el automantenimiento de sus
propias embarcaciones.
3. Que ante las posibles normativas que impidan esta práctica, en la explanada en
cuestión, APB habilite un solar con las debidas condiciones técnicas y de seguridad
para garantizar que esta práctica habitual de automantenimiento entre los mahoneses
titulares de embarcaciones de recreo pueda mantenerse en el futuro, habilitándose
entre tanto un período transitorio de acceso y utilización de la explanada del Cós Nou.
La Sra. Reynés explica i defensa la proposta presentada pel Grup Municipal del Partit
Popular.
Obert el torn d’intervencions, es van produir les següents:
SR. SPITZER DE C.Me: És cert que les pràctiques d’Autoritat Portuària quant a la
gestió d’amarraments són descoratjadores i preocupants, com deia la Sra. Reynés, i
van en direcció contrària a la històrica demanda d’amarraments socials o, almenys,
d’amarraments a preu raonable. Sembla evident que la intenció d’Autoritat Portuària és
la d’acabar externalitzant plenament, mitjançant concessions, la gestió de pràcticament
la totalitat d’amarraments per a embarcacions d’esbarjo. Evidentment, aquestes
concessions són molt més lucratives per a Autoritat Portuària --no oblidem que és una
empresa pública i sense teòric ànim de lucre propi--, on els aproximadament 2 euros
per m2 d’avui en dia, que estableix el BOE, de preu màxim, queden en l’oblit amb els
preus que estableixen les empreses concessionàries, amb tot el dret del món,
evidentment. A més a més, no oblidem que, moltes vegades, aquests majors beneficis
per a Autoritat Portuària són simplement de balanç, perquè després molts
concessionaris són deutors, simplement, de l’Administració. Amb aquest context en
ment, i entenent les fites ulteriors d’Autoritat Portuària, sembla que aquesta línia
divisòria, on certes eslores es consideren més socials que altres, és certament
arbitrària. Nosaltres defensam que es mantenguin el major número possible
d’amarraments públics, de gestió directa, facilitant-los i fent-los accessibles a tots els
segments de la població. Els podem dir socials, els podem dir econòmics, no creim que
els residents hagin de pagar les especulacions de certs amarraments. Entenem que hi
puguin haver mesures reguladores quant a l’accés a l’esplanada de varada, però, així
mateix, entenem que la pràctica de l’automanteniment ha de tenir un emplaçament
designat i que Autoritat Portuària és responsable i ha de facilitar un espai habilitat per a
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les esmentades pràctiques. Com també consideram que la moció és en positiu i hi
estem d’acord; la votarem a favor.
SR. PONS DEL PSOE: Aquesta moció que presenta el Partit Popular tracta dos temes
diferents, relacionats, però diferents, i, per tant, crec que és important que els puguem
comentar també per separat. Pel que fa a l’esplanada del Cós Nou, vostès sabran que
aquesta pràctica d’automanteniment que es du a terme en aquesta zona, per molt
tradicional que sigui, que ho és, s’ha de dur a terme amb unes condicions mínimes de
seguretat i amb uns criteris mediambientals que, fins ara, no s’havien complert; no
s’havien inspeccionat, diguem. Per tant, realment, estàvem permetent una activitat que
no estava degudament regulada dins un espai públic i s’estava assumint una
responsabilitat de tot el que estava succeint en aquesta zona. L’equip de govern
considera que és necessari que les persones que tenen una embarcació puguin
disposar d’un espai on dur a terme reparacions i manteniment de les seves
embarcacions, i Autoritat Portuària és conscient que, amb aquesta decisió, ha generat
un problema, que és que ha deixat fora o sense espai una sèrie de titulars
d’embarcacions, i, per tant, ja està treballant i està actuant per trobar un espai
alternatiu, perquè es pugui desenvolupar aquesta pràctica; així idò, nosaltres, quant a
aquest tema, estem d’acord amb la seva proposta. Pel que fa als amarraments,
comentar que hi ha dos tipus d’amarraments, com deia el Sr. Spitzer, alguns estan
concessionats a un tercer, a una empresa, perquè en faci una gestió, i altres són de
concessió directa per part d’Autoritat Portuària amb els titulars de les embarcacions. Un
dels aspectes principals a comentar, quant a l’accés a aquests amarraments, és el
preu, que és una de les condicions que més criben, diguem. El preu, sense cap dubte,
és un factor determinant i, per aquest motiu, i amb bon criteri, es va començar a parlar
ja fa temps d’uns criteris, precisament, que permetin l’accés a un amarrament a les
petites embarcacions d’esbarjo, principalment, com deia la Sra. Reynés, i per part de
persones o famílies de poder adquisitiu més moderat. A mi m’ha sorprès, la veritat, que
la Sra. Reynés hagi dit que li ha sorprès aquest criteri dels 8 metres que darrerament
s’havia incorporat, quan realment aquest criteri es va aprovar en el Consell
d’Administració d’Autoritat Portuària dia 28 de maig de 2014, precisament quan vostè,
Sra. Reynés, era la representant en el Consell d’Administració d’Autoritat Portuària. En
aquell Consell d’Administració de dia 28 de maig de 2014 es van aprovar aquestes
normes per a l’adjudicació dels amarraments, entre les quals hi havia la limitació dels 8
metres d’eslora. Val a dir que amb aquesta aprovació no es va treure ningú de la seva
plaça, encara que sobrepassés els 8 metres; no obstant, sí que es va decidir com a
criteri a tenir en compte quant a noves adjudicacions d’amarraments. A ulls de l’equip
de govern, aquest criteri, el criteri de l’eslora, no és un mal criteri, si bé és cert que, i
també ho comentava el Sr. Spitzer, no sempre el criteri de l’eslora va lligat a un criteri
de valor de l’embarcació, ni tampoc de capacitat del titular d’aquesta de pagar un
amarrament. Hauríem d’entendre, per tant, que el més important és protegir un poc
aquests amarraments de concessió directa, de manera que aquell qui pot pagar un
amarrament dels que estan trets a concessió ocupi una plaça d’aquestes tretes a
concessió. Vénc a dir, amb açò, que en aquesta llista d’espera que vostè, Sra. Reynés,
comenta hi ha persones que, segurament, tenen més necessitat d’un amarrament més
econòmic, però també n’hi ha d’altres que són a la llista que podrien pagar un
amarrament més car, però que estan allà esperant l’oportunitat de tenir una d’aquestes
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places. En la majoria dels casos, com deia, sí que existeix una relació entre eslores,
valors i, per tant, capacitat de poder pagar; no sempre, és cert, però en la majoria dels
casos sí; per açò nosaltres consideram que no és un mal criteri. Podríem valorar si 8, si
10, metres d’eslora; tal vegada, al final, sempre posarem el límit i sempre hi haurà algú
descontent, que serà aquell l’embarcació del qual tindrà un metre més del criteri que
s’ha establert. Per tant, el més adequat, consideram nosaltres, seria tenir en compte
altres criteris, més enllà dels metres d’eslora, que ajudin a complir l’objectiu, que estic
convençut que compartim, de tenir uns amarraments per tal que la gent, diguem, de
Maó, un jubilat, o una persona que té una embarcació d’esbarjo, pugui tenir la seva
barca al port de Maó; per tant, podem continuar el debat, però la nostra proposta seria
que nosaltres no votaríem a favor de tot el conjunt de la moció, podríem votar-ne una
part i l’altra la votaríem en contra, però açò ja depèn de si vostès hi estan d’acord.
SR. SPITZER DE C.Me: En primer lloc, dir que em sorprèn un poc que el Sr. Pons digui
que, si un maonès pot pagar més, està obligat a pagar més. Em sembla un poc
sorprenent. Si algú pot pagar més, vostè ho ha dit, i, tal vegada, està en aquesta llista
d’espera d’amarraments públics, té menys dret a estar en aquesta llista que algú que té
menys poder adquisitiu. És el que vostè, Sr. Pons, acaba de dir, la qual cosa em xoca
una mica. De totes maneres, aquí, el debat, el punt de vista del debat, no és si 8
metres; el debat de fons és que, segons hem vist amb les darreres actuacions i hem
debatut diferents vegades quan es va presentar el Pla d’usos d’Autoritat Portuària, és
evident la tendència d’Autoritat Portuària de voler tenir, a poc a poc, menys
amarraments en gestió directa i més amarraments concessionats. Oblidem si és amb
una eslora o amb una altra, és igual; Autoritat Portuària vol tenir més amarraments en
gestió directa i menys amarraments concessionats; evidentment, les petites eslores,
per a les empreses concessionàries, són menys interessants. No oblidem que no es
paga per eslora, es paga per m2; per tant, les eslores de més de 8 metres són bastant
més interessants per als concessionaris que és on està la diferència; per tant, tal
vegada aquest criteri és més econòmic del que sembla. De totes maneres, recordaran
també que, quan vam fer el debat en el Consell d’Administració de Port, es van
presentar al·legacions perquè no es reduís el nombre d’amarraments de gestió directa,
i que Autoritat Portuària les va desestimar; per tant, és evident la intenció d’eliminar
aquests amarraments de gestió directa, i el debat ja no és tant 8 metres, 6 metres, 12
metres, i on està aquesta línia divisòria, sinó que el debat és si la nostra intenció,
políticament, és assegurar que hi hagi un nombre d’amarraments de gestió directa o el
major nombre possible. Per tant, si nosaltres anam permetent el perdre drets i, al final,
anar retallant aquests amarraments, anar retallant els drets que tenen els nostres
ciutadans per poder fer ús d’aquests amarraments, siguin 8, 10 o 15 metres, estem
perdent terreny; i el que nosaltres consideram és que no hem de permetre perdre
terreny; el fet que sigui, com he dit abans, una línia de 8 metres a mi em sembla,
francament, arbitrari. Crec que és una cosa anecdòtica, quan el debat important és
frenar i incentivar que Autoritat Portuària sigui conscient que Maó vol més amarraments
de gestió directa i no menys, que és el que passarà.
SRA. REYNÉS DEL PP: Després de la intervenció del Sr. Pons, vull remarcar diverses
qüestions. El Sr. Pons diu que el 2014 jo era al Consell d’Administració d’Autoritat
Portuària, però és que jo no sé si el Sr. Pons ha vist la llista d’espera que hi ha, atès
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que hi ha incorporacions des del 2014, 2015, 2016 i 2017; per tant, o no ho aplicaven o
es deixava, almenys, que hi hagués les peticions de barques de més de 8 metres. Ja
m’ho explicarà, Sr. Pons. A mi el que me sorprèn és que, en el mes de maig de 2016, el
Consell d’Administració d’Autoritat Portuària aprovi aquest procediment regulador, la
prestació de serveis d’amarraments de base, on parla de la zona màxima de 8 metres,
encara que la Llei de ports de l’Estat, no sé si vostè, Sr. Pons, l’ha llegit, en el punt on
parla del règim econòmic per a la utilització del domini públic i allà on parla de la taxa
d’embarcacions esportives i d’esbarjo, de recreo, per entendre’ns, diu: Fet impositiu: “El
fet impositiu de la taxa consisteix en la utilització per embarcacions esportives o
d’esbarjo, independentment de les seves dimensions, de les aigües de la zona de
servei del port, de les xarxes i preses de servei, i de les obres i instal·lacions portuàries
que permeten l’accés marítim al lloc d’atracament o de fondeig assignat, així com
l’estança en aquest”. Parlant del tema de l’espai per a automanteniment, “constitueix
també fet impositiu d’aquesta taxa la utilització dels molls i pantalans, accessos
terrestres, vies de circulació i altres instal·lacions portuàries per als tripulants i
passatgers de les administracions”. A més a més, en aquesta resolució d’octubre del
2016 hi ha una nota que diu que aquesta eslora màxima pot ser modificada a criteri
d’Autoritat Portuària de Balears, que és el que hem fet, modificar-la a la baixa, però
només ho pot fer Autoritat Portuària de Balears, perquè la Llei de ports no parla d’una
eslora màxima o mínima, només parla d’eslores. Aquesta és una decisió d’Autoritat
Portuària de Balears. A més a més, en el mes de setembre el Consell d’Administració
torna aprovar una addenda a aquest procediment aprovat en el mes de maig; i, clar,
quan un mira què és el que diu l’addenda i el que hi ha de diferent de l’aprovat en el
mes de juliol de 2016, resulta que és que es van adonar que quedaven en l’aire les
embarcacions de més de 8 metres d’eslora que actualment estan ocupant un
amarrament de base d’Autoritat Portuària d’adjudicació directa; i, per tant, especifiquen
i diuen: “per tant, la prestació de l’esmentat servei a embarcacions d’eslora superior a 8
metres dels ports d’Autoritat Portuària de Balears en règim de gestió directa, a causa
de les característiques de la prestació del servei i a efectes de la gestió del mateix, és
un servei a extingir”. És del que parlava el Sr. Spitzer. El que volem aconseguir és, a
poc a poc, anar llevant amarraments d’adjudicació directa que són els més econòmics.
Per altra banda, diu: “A raó del recollit a l’esmentada cridada --la cridada és que
l’esmentada eslora màxima pugui ser modificada a criteri de l’Autoritat Portuària-- ha
estimat convenient el seu aclariment, per com es pugui fer referència a embarcacions
d’eslora superior a 8 metres, atès que existeixen en l’actualitat un nombre
d’embarcacions d’eslora superior a 8 metres a les quals s’ha vingut prestant el servei
d’amarrament”; per tant, a més a més, modifiquen també el fet de la transmissió per
causa de mort del titular, que, açò, hi era a la resolució de juliol del 2016. Per tant, Sr.
Pons, jo, amb una paraula, aquí empraria l’expressió tan menorquina que diu “ho hem
de deixar tot ben fermat”. Està molt clar. Primer publiquen una resolució, després
publiquen una addenda a aquesta resolució, perquè ens hem oblidat d’aquelles petites
coses que ens quedaven pendents. És a dir, que els maonesos que tenguin una barca
de més de 8 metres, de 8,20 o de 8 i mig metres d’eslora, tot l’any, al port de Maó,
hauran de pagar un amarrament amb taxes nàutiques particulars, amb el que suposa
d’increment anual. Vostè, així ho ha dit, Sr. Pons. Encara que avui no és el dia, també
hauríem d’introduir el tema del debat dels cànons tan alts que paguen aquestes
empreses a Autoritat Portuària i que, per tant, han de repercutir després als
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amarraments, tant de residents, com de gent que ve de fora; i crec que és un tema que
hauríem d’abordar, i, per tant, els preus dels amarraments no són tan competitius com
haurien de ser; el problema el tenim ara: on aniran, aquests maonesos? Com ha passat
altres vegades, és possible, per tant, que se’n vagin a altres ports, com al de Fornells o
al d’Addaia, i també és possible que ens tornem a trobar el port de Maó, a l’hivern, buit,
que és el que en algunes èpoques ha passat. És un risc, i ja veurem què passa. La
pregunta que ens feim en aquest punt és: no troben que la solució no era tant limitar els
amarraments d’adjudicació directa a eslores de més de 8 metres, sinó ampliar, per part
d’Autoritat Portuària, el nombre d’amarraments socials a altres zones del port? Vostès,
els socialistes, tenen una proposta en aquest sentit a Cala Figuera; tal vegada era el
moment de defensar aquesta postura i no de llevar amarraments de més de 8 metres a
titulars de barques que, actualment, tenen l’amarrament, i d’aquesta manera també era
una fórmula per disminuir la llista d’espera. Li pos una solució damunt la taula, Sr.
Pons, perquè, si vostè, ara, és el representant de l’Ajuntament de Maó a Autoritat
Portuària, tindrà veu i ho podrà fer arribar. Un segon tema és que pensam que aquesta
mesura pot afectar el sector nàutic, perquè, per posar un exemple, l’altre dia una
persona em deia que havia pensat canviar de barca per una de més grossa, però que,
finalment, no la canviaria, perquè el preu de l’amarrament se li dispararia, i passaria
amb la que té. Crec que és un tema important, que jo crec també que s’hauria d’haver
tingut en compte a l’hora d’haver pres aquesta decisió. En tercer lloc --em sap greu,
Sra. Juanola, si es torna a enfadar, però jo li diré el que li he de dir--, una cosa a la que
ja ens té acostumats aquest equip de govern és que ni una paraula a la Comissió
Informativa de Promoció Econòmica, ni al Consell Municipal del Port, ni per part del Sr.
Tur, quan era representant del Consell d’Administració d’Autoritat Portuària, res de res;
falta de transparència, una altra vegada, perquè crec que n’hem parlat moltes vegades,
a diferents qüestions, és que tampoc sé quan convocaran el Consell Municipal de Port;
tal vegada, aquest hagués estat un dels temes dels quals podríem haver parlat. No se’n
va parlar. Per altra banda, el Pla d’acció del port. Un Pla d’acció que es va presentar el
mes de juliol de 2016 i on el punt 7.4 diu: “El port nàutic i de lleure. S’ha de tenir clar
quin és el perfil de l’usuari del port de Maó i actuar de forma coherent per oferir-li
serveis que s’adaptin a les seves necessitats. Al port de Maó, és el turisme familiar
resident el que hi té el seu vaixell”. Açò ho diu el Pla d’acció que van presentar vostès
el juliol de 2016, i l’acció que es proposa és presentar en 6 mesos un Pla d’impuls de la
marina nàutica del port de Maó. “Establirem un programa integral de desenvolupament
de la marina nàutica dins el port de Maó”; per tant, falta poc per als 6 mesos,
esperarem a veure què és el que proposa el Pla; però ja han pres decisions que no
tenen res a veure amb un programa integral quant a les nàutiques i als amarraments.
Quart, i ja per acabar, quant al tema de representant en el Consell d’Administració
d’Autoritat Portuària: vostè, Sr. Pons, no n’ha parlat, però jo sí, que en vull parlar. Sra.
Juanola i Sr. Pons: si a mi, quan era alcaldessa, se m’hagués ocorregut no ser la
representat en el Consell d’Administració d’Autoritat Portuària i hi hagués enviat el Sr.
Botella, que en aquell moment era el regidor que tenia les competències del port, igual
que les té vostè, Sr. Pons, no vull pensar què hagués succeït, no ho vull pensar. A part
de criticar-me personalment, com van fer vostès durant els 4 anys que vaig ser
alcaldessa, idò, segurament m’haguessin dit que em corresponia a mi, com a legítima i
màxima representant del municipi, liderar la lluita contra Autoritat Portuària, perquè, en
aquell moment, era una lluita contra Autoritat Portuària; però, clar, ara no diuen el
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mateix, ara no diuen res; què han de dir? Jo entenc, Sra. Juanola, que vostè estigui
fermada de mans i peus, perquè vostès no ho diuen, però aquest és part del preu a
pagar per voler ser alcaldessa durant aquests 4 anys, perquè segurament açò estava
inclòs dins el pacte de govern que vostès van signar, perquè, si no, vostè faria complir
l’acord de Ple del mes de juliol, allà on tots, per unanimitat, vam votar que el
representant de l’Ajuntament a Autoritat Portuària seria vostè, Sra. Juanola. La Sra.
secretària ha llegit que el Sr. Pons serà el representant a Autoritat Portuària; idò jo, el
que li demanaria, Sra. alcaldessa, és revocar aquest acord, perquè no tenen intenció
de complir-lo, i ara tenien l’oportunitat de fer-ho; abans no, però ara sí. Tampoc hem
vist que hagin donat fruits les gestions que vostè, Sra. alcaldessa, va dir que faria en
aquell Ple per aconseguir que Maó, com a municipi amb port, tingués representació
dins Autoritat Portuària, a part de la que ens ha cedit el Consell Insular; com hem vist
que no han donat fruit aquestes gestions, tot segueix igual, Sra. alcaldessa. El PSOE té
el representant a Autoritat Portuària a canvi que vostè, Sra. Juanola, segui en aquesta
cadira.
SR. PONS DEL PSOE: El Sr. Spitzer diu que Autoritat Portuària vol externalitzar tots
els amarraments i la Sra. Reynés també hi ha fet referència, i a nosaltres no ens
agradaria que açò fos així; per tant, no en aquesta, però sí en una altra moció, podríem
instar a no reduir, ni a retirar aquests tipus d’amarraments. Jo crec que açò sí que seria
una cosa interessant: que, com a consistori, poguéssim elevar un acord per unanimitat,
exigint que es mantenguin aquests amarraments. D’altra banda, vostè em diu, Sra.
Reynés, que jo dic que qui pot pagar més està obligat a pagar més. Jo no dic que
estigui obligat, però dic que crec que és just que qui pot pagar més, pagui més, i açò és
una base del nostre ideari polític; vull dir que no és cap novetat. Nosaltres demanam
que els qui tenguin més doblers paguin més impostos, nosaltres demanam que els qui
poden comprar una barca de 20 metres paguin més que un que té una barqueta i la vol
tenir al port de Maó. Sí, nosaltres demanam que cadascú pagui segons el valor de la
barca que té, segons els metres quadrats o les seves capacitats. Açò és el que
nosaltres consideram que hauria de ser. Sra. Reynés, quant a la llista d’espera, vostè
diu que s’han continuat incorporant, segons he entès, embarcacions que passen de 8
metres. El propòsit o l’objectiu d’Autoritat Portuària, segons hem pogut saber, és el
d’acabar amb la llista d’espera, açò és un propòsit prou important que esperam que el
pugui dur a terme, perquè el seu compromís és que aquelles embarcacions que no
puguin tenir un amarrament de gestió directa puguin anar a un amarrament dels que
estan trets a concessió. Aquesta és la proposta que ells estan treballant. Vostè, Sra.
Reynés, també ens ha dit que hi ha embarcacions de Maó que, si no poden pagar aquí,
el que fan és que se’n van a Addaia o a Fornells, i, efectivament, açò és una qüestió
que s’hauria de tractar des d’una visió insular. En el seu moment, a través del Pla
insular de costa, es pretenia analitzar i tenir una visió integrada de tota l’illa. Tot açò
seria interessant, i nosaltres continuam estant d’acord que és necessari fer una anàlisi i
una proposta global per a tota l’illa. Ha parlat també, Sra. Reynés, del Pla d’acció del
port de Maó. Dir-li, Sra. Reynés, que el mes de febrer hi haurà una comissió de
seguiment, per continuar totes les propostes, accions que hi havia en aquest Pla
d’acció, i, per tant, la nostra voluntat és complir-lo. El Pla el va fer Autoritat Portuària; i,
per tant, també serà la nostra feina exigir el seu compromís quant al compliment de tots
els acords i de les propostes d’acció que hi havia. Ja per acabar, perquè no m’estendré
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més, quant al representant en el Consell d’Administració d’Autoritat Portuària, que no
és el mateix que el representant en el Consell de Navegació de Port, que és el que s’ha
llegit abans, dir que el representant seré jo mateix, perquè nosaltres tenim un acord de
govern, i, efectivament, hi ha unes àrees que les gestiona una part del govern i les
altres les gestiona l’altra part de l’equip de govern, i les gestionam transversalment, i la
veritat és que estem contents de com estan funcionant. Les coses com són, però, en
aquest punt, la decisió i l’acord era aquest i, per tant, serà en aquesta direcció. Jo els
havia comentat el tema de la votació, no sé si hi havia cap possibilitat o no, però ja ens
ho faran saber, en tot cas.
SRA. ALCALDESSA: La proposta era votar els punts per separat.
SR. SPITZER DE C.Me: Juntament amb el Grup Municipal del Partit Popular, demanam
un tercer torn d’intervencions, només per puntualitzar una cosa. Sr. Pons, vostè diu que
està en el seu ADN que les persones més benestants paguin més, però no oblidem
que, avui en dia, ja és així. És a dir, algú que té una eslora més alta ja paga més, la
qual cosa ja és inherent a la categoria de l’embarcació. Vostè, Sr. Pons, diu que
presentam una moció conjunta més endavant sol·licitant més amarraments socials, i
nosaltres entenem que açò no va en contra de la moció actual. El fet que hi hagi més
amarraments socials, però amb la limitació dels 8 metres, és arbitrari, i farà que
aquestes embarcacions no puguin accedir a amarraments de gestió directa, i és el que
hem de frenar. Bé, no em vull estendre més. Estem d’acord en una moció addicional,
però no entenem per què hem de posar una limitació de 8 metres que ens sembla fora
de lloc.
SRA. REYNÉS DEL PP: Quant a les embarcacions que no tenguin amarrament aquí i
se’n puguin anar a altres ports, dir que el port de Fornells i el port de Maó estan
gestionats per administracions diferents; i, per tant, és complicat aquest tema, però, bé,
és que jo crec que la solució l’hem de donar nosaltres. Nosaltres som a qui ens
interessa que el port de Maó tengui amarrraments d’adjudicació directa. Jo som
partidària, igual que el Sr. Spitzer i la resta del nostre grup, que no es limitin els metres
d’eslora, i, per tant, el que s’ha de fer és demanar més amarraments socials. Una altra
moció la podem fer, però si ara vostè, Sr. Pons, és el representant davant Autoritat
Portuària, ho demani vostè directament. És tan fàcil com açò. Sr. Pons, faci una
proposta a Autoritat Portuària i a veure si són capaços, perquè, clar, vostès demanaven
Cala Figuera. Ja ho veurem, a Cala Figuera, què hi feim. A veure si es du a terme la
seva proposta d’amarraments socials; i, després, una altra cosa: per què vol dur, Sr.
Pons, una moció a ple, si vostès, després, no compleixen els acords de ple?; és açò
tan sols per fer demagògia?; perquè vostès, en aquell ple, van votar a favor que
l’alcaldessa fos la representant municipal en el Consell d’Administració d’Autoritat
Portuària; per tant, i m’agradaria saber-ho, ja que no s’ha de complir, si es pot revocar
aquest acord, perquè no me n’han dit res.
SRA. ALCALDESSA: L’acord de ple és el que és. La batlessa o batle és el representant
a quasi tots els òrgans; després hi ha les delegacions. Jo vaig delegar en el meu
company, primer el Sr. Vicenç Tur i ara en el Sr. Héctor Pons; i, com molt bé han
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explicat, açò està dins el pacte de govern, que no tenim cap problema a explicar,
perquè, efectivament, és un pacte, no és que un estigui fermat de mans o deixi d’estar
fermat; és un acord al qual vam arribar i estem governant conforme a aquest acord que
vam prendre en el seu dia; i, bé, ho feim amb la millor de les intencions i cercant
l’excel·lència, com deia el Sr. Botella, en tots els temes. Jo vull recordar, perquè crec
que les reflexions han d’anar un poc més enllà d’aquests temes concrets, que fa uns
anys es va debatre i es va elaborar un Pla insular de costa, que finalment va quedar
aturat, tot i que ja estava pràcticament redactat i en fase final, només faltava
l’aprovació; era un pla que tenia una visió global de tots els diferents ports de Menorca,
estiguessin sota d’un govern o sota d’Autoritat Portuària, per tal de saber exactament
quines eren les possibilitats d’amarrament i d’activitats, quines eren les demandes i per
actuar en funció de la regulació com un tot. Menorca és massa petita, perquè tinguem
situacions diferents. En aquest sentit, hem començat amb el municipi de Ciutadella a
parlar, per posar-nos d’acord, els dos ports, per intentar arribar a acords que ajudin un
poc a aquesta visió d’illa. Vull dir que la discussió d’aquest tema transcendeix més
enllà. Nosaltres proposàvem votar per separat la proposta d’acord de la proposta,
perquè els punts 2 i 3 els podrien votar a favor; i, quant al punt 1, i és cert que aquestes
reflexions són interessants, volien proposar que es dugués a debat en el Consell
Municipal de Port, escoltant totes les veus dels representants del sector.
SRA. REYNÉS DEL PP: Jo, si em demanessin votar per separat els punts 2 i 3, ho
podria entendre, però el punt 1 és el punt bàsic de la nostra proposta i de la nostra
proposta d’acord; per tant, no té sentit. Per tant, proposam que es voti la proposta tal
com està.
SRA. ALCALDESSA: De totes maneres, sí que recollim aquesta reflexió, i ho posarem
a consideració del proper Consell Municipal de Port, que haurem de veure quan toca
convocar. Passarem a votar aquesta moció, que, tal i com està redactada, ens crea
alguns dubtes o discrepàncies; i, per tant, tot i que estem d’acord amb el fons, pensam
que val la pena que debatem el punt 1; quant als altres punts no hi veiem cap
problema, en el Consell Municipal de Port; i, després, en tot cas, podríem prendre la
decisió de defensar-ho, si és que el sector ho considera adequat.
Posada la proposta a votació, resulta rebutjada, amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR: 9 (8 PP i 1 C.Me)
VOTS EN CONTRA: 12 (6 ARA MAÓ i 6 PSOE)
20. Proposta que presenta el Grup Municipal del PP relativa a la
descàrrega de combustible al port de Maó (Exp. SG3217MC0004)
Prèvia renúncia dels punts 1 i 2 de la proposta d’acord de la proposta per part del Sr.
Botella, en representació del Grup Municipal del Partit Popular, el Ple municipal, per
unanimitat dels 21 membres presents, dels 21 de la corporació, acorda aprovar la
proposta presentada pel Grup Municipal del PP relativa a la descàrrega de combustible
al port de Maó, que resta del tenor literal següent:
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“El puerto de Mahón es uno de los principales referentes que caracterizan a nuestra
ciudad, a la par que uno de sus principales activos.
El desarrollo y potenciación del mismo desde sus muy diferentes realidades es algo
que genera el consenso ciudadano y político, como lo demuestran los diferentes
acuerdos alcanzados en el seno de la corporación municipal a través de los diferentes
mandatos.
No obstante, la triste y dura realidad es que, a pesar de los avances realizados, nuestro
puerto, por muy diferentes y diversas circunstancias, muchas de ellas imputables, no
nos engañemos, a los propios mahoneses, no consigue enderezar su rumbo,
encontrándose en una progresiva y muy preocupante tendencia de declive y retroceso,
a diferencia de los restantes puertos de nuestra comunidad autónoma, ya sean
competencia de APB, como de Ports de les Illes Balears.
Así pues, nos encontramos ante una auténtica encrucijada en la que es ya no
primordial, sino vital, el definir qué modelo de puerto queremos para nuestra ciudad; y,
al llegar ante este punto de inflexión, siempre aparecen dos cuestiones que
condicionan e hipotecan cualquier futuro desarrollo portuario.
Nos referimos, como es públicamente conocido, a la central térmica de Gesa, ubicada
en el Cós Nou, y a la descarga de combustibles por buques petroleros, que se realizan
en los muelles de la Estación Naval.
La primera central térmica de Gesa data de los años cincuenta y la actualmente en
funcionamiento, de finales de los años 80, en que fue aprobada, no sin una importante
polémica ciudadana sobre la idoneidad de su ubicación, como consecuencia de la
alarmante situación, en que se mantenía que no se podía garantizar el suministro de
energía eléctrica a través del cable submarino existente, como consecuencia de su
estado y de la demanda de potencia requerida. A consecuencia de todo ello, se fijaron
diferentes actuaciones compensatorias, a realizar por la compañía en nuestra ciudad
(soterramiento de líneas, etc. etc.), así como diversas prescripciones para evitar el
impacto ambiental de la central (utilización de agua de mar para refrigeración de
motores, emisión de humos a la atmósfera, ruidos y vibraciones).
La cruda realidad es que, a día de hoy, la instalación, que estaba concedida para su
funcionamiento de forma puntual y excepcional, ha ido ampliando su capacidad
mediante la instalación de nuevas turbinas, bien a la inversa de su concepción original;
el cable submarino que no garantizaba el suministro de energía eléctrica desde
Mallorca se mantiene en correcto funcionamiento e incluso ha sido utilizado en
repetidas ocasiones para suministrar energía eléctrica producida en Menorca a
Mallorca. A pesar del consumo de gasoil con bajo índice de azufre y de los filtros
existentes, las emisiones de humo con la conocida lluvia de partículas de azufre son
algo ya inherentes al paisaje urbano de Mahón. Muchas de las actuaciones de
soterramiento de líneas que debían haberse acometido permanecen todavía
pendientes de ejecución y el calentamiento de las aguas de nuestro puerto, como
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consecuencia de la utilización de un caudal muy superior al previsto en su día, a causa
del incremento de actividad de la propia central, ha sido motivo recientemente de
preocupantes y alarmantes noticias en los medios de comunicación.
En cuanto hace referencia a la descarga de combustibles, la misma se trasladó desde
las antiguas instalaciones de CLH, en Cala Figuera, al actual punto de descarga, en los
muelles de la Estación Naval, y de allí, mediante un oleoducto, hasta la factoría
existente junto al aeropuerto (principal consumidor de la isla).
Esta actuación vino condicionada y justificada, también, por la ineludible necesidad de
garantizar el suministro de carburante y, junto a una gran dosis de pragmatismo
económico, por ser la opción más cercana a la propia central térmica de Gesa, dejando
aparcadas otras posibles ubicaciones o sistemas que, a la par de representar un
incremento de costes de inversión, podían afectar paisajística o medioambientalmente
a su entorno, pero que sin duda garantizaban una mucha mayor seguridad para todos
los mahoneses.
Este breve análisis viene a corroborar lo que ya viene siendo de todos conocido, en el
sentido de que ambas actuaciones fueron realizadas de forma casi forzada, con el
cuando menos curioso silencio de determinados sonoros colectivos ciudadanos y con
diversas justificaciones que su desarrollo posterior han desmentido, produciendo con
ello múltiples molestias e inconvenientes a Mahón y todos sus ciudadanos, afectando a
su seguridad y calidad de vida, y convirtiéndose en dos graves e importantes
condicionantes para el futuro desarrollo del puerto y la ciudad de Mahón.
Así pues, el Grupo Municipal del Partido Popular de Mahón considera necesario marcar
un claro punto de inflexión en relación a estos temas, con un pronunciamiento claro al
respecto por parte de la corporación municipal, y las consecuentes y progresivas
decisiones y actuaciones que permitan y posibiliten avanzar en el sentido y ejecución
de este acuerdo, bien al contrario de la situación actual, en que venimos recayendo en
el error de forma reiterada, históricamente.
Por todo ello, el Grupo Municipal del PP propone al Pleno de la corporación:
1. Que el Ayuntamiento de Mahón asuma el liderazgo que le corresponde en este
tema, creando un grupo de trabajo, con presencia del propio Ayuntamiento, GesaEndesa, CLH, Consell Insular, CAIB, Gobierno Central y entidades ciudadanas, para
estudiar las alternativas a las actuales ubicaciones, atendiendo a criterios de
sostenibilidad, seguridad y economía.
2. Que, mientras se mantenga la actual ubicación de la central térmica y la descarga de
combustible, el Ayuntamiento de Mahón exija a las propias empresas y restantes
administraciones implicadas la aplicación de cuantas medidas sean precisas para
garantizar la seguridad y sostenibilidad medioambiental de las actuales instalaciones,
mitigando al máximo las molestias y repercursiones ecológicas y salubres que las
mismas tienen sobre los habitantes de nuestra ciudad, y negociando en el marco del
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grupo de trabajo creado al efecto medidas compensatorias para nuestra ciudad y los
vecinos afectados.”
El Sr. Botella explica i defensa la proposta presentada pel Grup Municipal del Partit
Popular.
Obert el torn d’intervencions, es van produir les següents:
SR. SPITZER DE C.Me: Nosaltres estem d’acord, com hem dit en nombroses ocasions,
en la tendència al declivi i el retrocés del port. No estem tant d’acord que el motiu de
l’esmentada tendència siguin l’emplaçament de la central elèctrica i la ubicació de les
descàrregues de petroli. Dit acò, evidentment, sense restar-los importància, ni
transcendència, consideram, igual que el Sr. Botella, els dos punts crítics i volem
debatre sobre ells, però són poc realistes a curt termini. No oblidem que el problema no
és si movem la central de lloc, si contaminarà més o menys a un altre emplaçament; tal
vegada, el debat, per a mi, és un debat molt més profund, quant a si estem utilitzant les
tecnologies adequades. No entenem que moure un problema sigui una solució a un
problema; estem d’acord que són, evidentment, dos punts crítics; no estem d’acord en
els motius de la proposta sobre la base dels quals el port, a dia d’avui, està en declivi.
Nosaltres recolzam, igual que hem dit en tantes altres ocasions, el fet de lluitar per
actuacions concretes que ens ajudarien a invertir la tendència econòmica. A vegades
tenc un poc la sensació que mantenim converses circulars sobre certs temes, es
prenen decisions que no són sostenibles a llarg termini i, després, ens posam el vestit
de responsables i deim que s’han pres decisions errònies; ens sembla molt bé abordar
el debat de forma global i de forma més concreta, ens sembla molt bé el grup de treball;
no es tracta solament de veure com moure el problema, perquè, tal vegada, moure la
central no és la solució al problema. Vostès saben que nosaltres recolzam coses
concretes, com què podem fer i què podem sol·licitar demà per canviar la tendència
econòmica del port de Maó; com redefinir els límits dins el port entre aigües de tipus 1 i
tipus 2. No oblidem que les aigües tipus 1 i tipus 2, avui, estan fins a la bocana del port;
de fet, Autoritat Portuària reconeix que les aigües, a l’hivern, a la zona de Cala Figuera,
són les que tenen el problema, són aigües no abrigades; per tant, no s’entén que
tenguin el mateix impacte econòmic. Consideram que cal invertir en infraestructures
d’amarrament en tots els punts representantius del port, com ja hem defensat i vam
defensar a la nostra moció de l’autobús portuari, quant a la qual, per cert, aprofit per
demanar-li, Sr. Pons, que dugui a terme les gestions adients per dur-la endavant, atès
que imagin que el Sr. Tur va deixar aquest assumpte dins la safata de gestions
ajornades; per favor, siguem executius, cosa que cada dia és més complicada.
Cerquem mesures perquè els serveis proporcionats per les nostres marines siguin
competitius amb els de la resta de ports de Balears. Açò és una mesura que incideix en
la promoció econòmica. Incentivar la requalificació a la baixa de serveis portuaris, com
s’ha fet a altres ports, capitania, taxes de vaixell, passatge, mercaderies, tarifes de
practicatge. No oblidem que, avui en dia, i fa poc que va canviar la llei des del Govern
Balear, els creuers que paren a Maó paguen ecotaxa i els que surten de Mallorca no
paguen ecotaxa. Desavantatge competitiu, una vegada més, del port de Maó. Açò són
coses que ocorren i que van en detriment del nostre port, i no feim res. Una pregunta
més: en quina qualificació quedarà el nostre port, el nostre port esportiu, en funció de
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les seves instal·lacions? Les instal·lacions del nostre port són, permeti’m l’expressió, de
riure, en comparació amb les que tenen altres ports de Balears; nosaltres estem
d’acord que els dos punts són interessants, però, realment, els veim poc realistes;
quant als altres punts, sí, nosaltres estarem encantats de participar en els grups de
treball, i saben que som constructius i que sempre intentam donar idees i solucions.
Quant al darrer punt, on es parla de seure a una taula un grup de feina, per demanar
compensacions pel malestar generat, per tot l’impacte negatiu que té el port de Maó,
aquí sí que hi estem d’acord. Aquí sí que ens semblaria bé seure’ns i organitzar aquest
grup demà, i demanar aquestes indemnitzacions; o, almenys, iniciar aquestes
converses. Encara que estem d’acord amb l’esperit de la moció, si votam punt per punt,
quant als primers punts ens abstendríem i quant als dos darrers punts els votaríem a
favor.
SRA. ALCALDESSA: Tot i estar ubicades en el port aquestes instal·lacions, respondrà
el Sr. Muñoz, perquè consideram que és un tema de model energètic que transcendeix
molt més enllà de la simple ubicació de la instal·lació.
SR. MUÑOZ D’ARA MAÓ: L’equip de govern comparteix l’esperit, en principi, igual que
ha dit el company de Ciudadanos, del que seria la seva proposta, però pensam que la
proposta queda un poc curta. Com ha dit la Sra. batlessa, és un problema de model
energètic. Nosaltres pensam que, quant a la central tèrmica del port de Maó, el que és
la ubicació del punt de descàrrega de combustibles, són qüestions en què la capacitat
de maniobra que puguem tenir, a curt termini, és curta, en el sentit que vénen
regulades per instàncies superiors, i la capacitat de maniobra de l’Administració local és
petita. Aquí tenim un tema de planificació energètica que està centralitzada,
bàsicament, en mans del Govern central i, en menor mesura, en la part més de
planificació a llarg termini, en mans del Govern Balear; i l’Ajuntament, moltes vegades,
queda com un ens consultiu, però poca cosa més. Cap on pensam que hem d’anar?
Nosaltres hem de pensar que aquestes infraestructures tenen uns impactes i que es
deriven de la utilització d’un sistema energètic basat en els combustibles fòssils.
Sembla que oblidam que hi ha altres alternatives; el Sr. Spitzer ha fet una insinuació,
quant a les mateixes; i és que, tal vegada, el que hauríem de plantejar-nos és una
transició cap a un model energètic més basat en energies renovables, i açò implicaria
una reducció significativa de la necessitat d’utilitzar una central tèrmica, perquè
podríem tenir altres alternatives. Jo els voldria donar algunes xifres, més que res
perquè ens situem i pensem cap on ens obliga a anar el full de ruta que marca la Unió
Europea de cara a l’any 2050, i els donaré les xifres de l’any 2015. La central tèrmica
del port de Maó representa el 48% del consum de l’energia primària que fa l’illa de
Menorca, i és una infraestructura que tenim ubicada a Maó, amb un impacte directe de
cara als maonesos. Açò va suposar una generació d’aproximadament 395
gigawats/hora d’energia elèctrica, que van sortir d’aquesta central. El que equival a
cremar 652.000 barrils de petroli cada any, és a dir, 5.000 tones d’òxids sulfurosos que
van a l’atmosfera, 2.800 tones d’òxids nitrosos que van a l’atmosfera, 29.000 tones
d’escòries --les escòries sí que tenen un impacte directe damunt els maonesos, perquè
queden aquí-- i 362.000 tones d’emissions de CO2. Açò és el 48% de les emissions de
CO2 que té Menorca. El full de ruta de la Unió Europea cap a l’any 2050, que és cap al
que nosaltres hauríem d’anar treballant, diu que nosaltres hauríem de reduir les
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emissions, i aquí parl ja a escala de Menorca, al 80% dels nivells que tenia en els anys
90, quan es va signar el conveni de Kioto. Açò implica que, en valors absoluts, Menorca
hauria de reduir les seves emissions en 440.000 tones de CO2. Està clar que només
passant a renovables la central tèrmica del port de Maó ja estaríem fent una passa
important en la reducció d’emissions; i, si no arribéssim als valors absoluts, almenys
ens hi aproparíem bastant. Si, després, a més, feim incidència en canvis de model de
mobilitat, utilitzant sistemes menys agressius que la utilització de petroli, tal vegada
estaríem ja encaminats a complir no només amb Kioto, sinó amb el full de ruta de la
Unió Europea. Què podem fer, a escala de l’Ajuntament?; bé, jo crec que ja va ser en
una moció que vam presentar l’any passat que dèiem que una de les coses que havia
de fer l’Ajuntament de Maó era sumar-se al pacte de batles contra el canvi climàtic, i en
açò hi som. Una de les obligacions d’aquest pacte de batles, sobretot la part que ja
s’enfocaria cap al full de ruta de 2050, implica l’elaboració d’un PACES, un Pla d’acció
per al clima i l’energia sostenibles. Aquest pla d’acció, que pot ser posterior a la
signatura del pacte de batles o, en el nostre cas, anterior, és una cosa que ha
començat a liderar la nostra companya de Medi Ambient, la Sra. López Manchón. Ja té
una fase de diagnosi elaborada i hauríem de començar a treballar la part d’accions
concretes, quant a les quals hi hauria d’haver participació, perquè són coses que,
encara que l’Ajuntament les pugui impulsar, les hem de madurar i les hem de liderar
entre tots els ciutadans i els sectors implicats; llavors, nosaltres pensam que, quant als
punts 1 i 2 de la seva proposta, en principi, tenim poc marge de maniobra a fer; són
temes més de planificació, i els temes de planificació vénen regulats des de l’Estat; i, a
més, la Llei del sector elèctric ja diu molt clarament que, quan hi ha una instal·lació
tèrmica o una central de producció d’energia elèctrica, aquesta té uns tràmits molt
determinats, i no es contempla el seu trasllat; per tant, hauríem de parlar d’una clausura
d’una central i una construcció d’una nova central, i hauríem de tenir autoritzacions
diferents, la qual cosa no és viable a curt termini, perquè tenen autoritzacions, com a
mínim, a 40 anys vista. El que sí que hauríem de poder treballar és el fet d’ anar cap a
una transició energètica, cap a un model cent per cent renovable; jo el que els
proposaria és modificar la seva proposta, eliminant els punts 1 i 2, que quedarien
implícits en un canvi de model energètic. Un canvi de model energètic implicaria la falta
de necessitat de tenir la central tèrmica en el port de Maó i, fins i tot, a llarg termini, de
prescindir de combustibles fòssils; convé que el grup de treball que vostès proposen
s’enfoqui cap a un canvi de model energètic i que integri, també, la recuperació del port
de Maó, no només des del punt de vista de les infraestructures que impacten
directament, com és la central tèrmica i els gasos combustibles, sinó tenint en compte
altres impactes que tenim damunt el port de Maó, com són els abocaments d’aigües
residuals, etc. El punt 4 em sembla perfectament correcte; llavors, si vostès hi vénen
d’acord, podríem modificar-ho i votar-ho.
SR. SPITZER DE C.Me: Jo estic molt d’acord amb el que ha dit, Sr. Muñoz; de totes
maneres, segons com ho he entès, a la moció estem parlant de coses diferents. La
moció parla de l’impacte negatiu que tenen aquestes infraestructures sobre l’economia
del port de Maó i la necessitat de canviar-ho; per tant, aquí crec que hi ha dos temes
centrals, i estem debatent només sobre un d’ells. Estem d’acord en el debat del canvi
de model energètic, que és necessari, i, com he dit a la meva intervenció, estem per
posar-nos mans a l’obra quan vulguin; podem fer passes cap endavant i creim que és
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necessari, per açò hem dit que moure el problema no és solucionar el problema. Estem
cent per cent d’acord, però també la moció del Partit Popular fa menció a la incidència
sobre l’economia del port, que està en declivi i que és una cosa que hi incidirà
positivament; per tant, sí que m’agradaria que el debat fos quant a aquests dos eixos
centrals, no només quant a la part ecològica, diguem-ho així; crec que la part de
promoció econòmica és important, i vostès no n’han fet menció. Per tant, si el grup de
treball l’encaminam a cercar solucions, també, a part del punt 4, podria votar el punt
tres 3 de la moció a favor.
SR. BOTELLA DEL PP: Expressar que em complau que, malgrat que pot ser
defectuosa la redacció de la proposta, el que sí que hem conseguit amb aquesta és
posar damunt la taula un problema que tenim des de fa molts d’anys. El Sr. Muñoz va
més endavant. És molt més ambiciós. A mi, em sembla perfecte, i compartesc el seu
criteri; per tant, ja li dic, Sr. Muñoz, que acceptam la seva proposta, però algunes
consideracions sí que les voldria fer, sense ànim de molestar a ningú. El Sr. Spitzer, a
vegades, ens sol recriminar que som molt agressiu i que ens tirem com a pilotes de
tenis una cosa amb l’altra. El que ha de fer, Sr. Spitzer, és presentar mocions, i així les
votarem i les tirarem endavant, i no només estar al que anam fent els altres dos grups.
Per tant, Sr. Spitzer, presenti mocions i no només véngui aquí a discutir el que feim els
altres. Nosaltres no hem dit que el port de Maó estigui en la situació que està fruit de
GESA i de la descàrrega de combustible; sí que hem dit que és un condicionant
important, i ho és per dos motius obvis, perquè tots sabem que, quan han d’entrar
vaixells dins el port, si hi ha un petrolier que està descarregant, no pot girar, o
condiciona l’angle del reviratge, i, a més a més, que tota la part urbanística, podríem dir
que de desenvolupament turístic o de desenvolupament industrial d’aquella zona, ve
condicionada perquè pugui ser d’una o d’una altra manera; i està dins el concepte, i açò
ho recordaran tots aquí, quan s’ha rallat de si el port de Maó ha de deixar de ser un port
comercial i industrial, i ha de ser només un port d’oci, fruit que el de Ciutadella ens està
guanyant terreny per ubicació; per tant, són dos temes cabdals que condicionen el
desenvolupament. El debat del port de Maó el podem tenir quan vulguin, que a mi és
un tema que m’apassiona i n’estaré encantat. Per altra banda, jo, quan vaig redactar la
moció, vaig parlar del trasllat i, efectivament, he de reconèixer que m’he quedat curt,
perquè era conscient que, tant si deia trasllat, com si deia les propostes que diu el Sr.
Muñoz, és un tema tan complex i tan gros que les nostres limitacions són infinites; però
vull recordar aquí que els partits d’esquerres són especialistes a presentar mocions
testimonials sobre temes que no són de la nostra competència, per fer proclamacions
polítiques. Podríem recordar, al llarg d’aquest mandat, les que han arribat a presentar.
Jo crec que no està gens malament que l’Ajuntament de Maó faci una declaració
explícita de caire polític quant al fet que no volem aquestes infraestructures en el nostre
port, perquè ens estan causant moltíssimes molèsties i ens estan condicionant el seu
desenvolupament. Tal vegada el que ha dit el Sr. Muñoz sigui cert, però jo li he de
recordar que, a finals dels anys 80, aquest Ajuntament, aquest Ple, va haver de votar si
volia o no volia una central tèrmica de GESA, i va sortir que no, i al cap de dos dies van
tallar la llum a tot Menorca; i després va venir la famosa frase de “donde dije digo, digo
Diego”, i hi van haver forces que van haver de reconsiderar la seva opinió; però va
passar el que havia de passar; per tant, és cert que som una petita busca, però, a
vegades, una busca dins un ull molesta molt i et permet dir cap on vols anar. Esper que
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aquest tema es pugui desenvolupar i no caigui en sac romput. Parlem del que vulguem
parlar, però parlem d’una vegada d’aquests dos temes que condicionen el futur, afecten
moltíssims maonesos i maoneses, i afecten l’activitat econòmica; per tant, acceptaríem
la proposta del Sr. Muñoz encantats i esperant que aquest grup de feina pugui fer una
bona feina quant a totes aquestes propostes, que són encoratjadores; però jo també
posaré un exemple: la central tèrmica es va aprovar a finals dels anys 80; som en el
2017; és a dir, fa 26 anys, i som on som, que no hem anat per enrere, sinó que hem
anat endavant; i record, aquí, el tema de l’increment d’aigua calenta, fruit d’increment
de potència i d’utilització, de fum i de tot el que vulguem. Del 16 al 50 hi ha molt de tram
per anar fent, i, mentrestant, les molèsties les tindrem el maonesos. Facem feina a llarg
termini, però defensem a curt termini els interessos dels maonesos actuals.
SR. MUÑOZ D’ARA MAÓ: Un comentari més quant als efectes dels impactes
econòmics de les activitats del port. No ens hem d’oblidar, tampoc, dels impactes
econòmics de la dependència energètica; l’any 2011 jo ja vaig fer una primera
estimació que anava cap a la importació d’energia primària de Menorca basada en el
petroli, que suposava 245 milions d’euros de despesa a l’any. Açò són doblers que
surten de Menorca i que, per desgràcia, no els veim de tornada aquí, perquè, si tenim
capacitat de generar energia amb recursos propis, són doblers que podríem dinamitzar
dins la pròpia economia local, tancant el cercle. Per desgràcia, jo vaig quedar curt. No
sé si vostès han tingut opció de veure la diagnosi d’energia que està desenvolupant les
directrius estratègiques de Menorca amb l’IME i que quantifica els costos energètics
d’importar energia primària en 273 milions d’euros; llavors, hauríem de fer un
pensament. Jo crec que el fet d’anar cap a la sostenibilitat implica també que puguem
invertir nosaltres, els menorquins, i que nosaltres, els menorquins, recolliguem els
beneficis.
SRA. ALCALDESSA: Nosaltres estem d’acord que podem estar en un punt d’inflexió,
però és un punt d’inflexió en relació a un canvi de model energètic; i, per açò, ja estem
posant en marxa el PACES. Dir que dins el PACES ja està prevista la primera reunió,
que tindrà lloc demà, a les 12 hores, a la qual estan convidats si els interessa. Es podrà
parlar de la diagnosi que s’ha estat elaborant durant aquests 6 mesos; i, per tant,
aquest grup començarà a analitzar les propostes de futur. Per tant, compartim aquest
punt d’inflexió, i no ho lligam a una ubicació. Pensam que el problema de dinamització
del port se solucionaria si realment féssim un canvi cap a un altre tipus de model,
perquè, efectivament, tots aquests perjudicis es podrien anar solucionant. Hem de
recordar que Europa ja està fent una transició cap a les energies renovables i ja està
posant en marxa moltsíssims projectes per eliminar tota aquesta dependència
energètica. Hem de recordar que Espanya, en aquests moments, té un impost al sol i
que, en data d’ahir, tots els partits que no governen es van posar d’acord per fer una
proposta, perquè es derogui aquest impost, precisament, per anar avançant cap a un
model energètic diferent, i, en aquest sentit, el Partit Popular, del qual vostès formen
part, està governant, i els llençam un poc el guant per tal que recullin aquests
suggeriments que van encaminats a solucionar aquest problema, tant en relació al medi
ambient, com en relació a la dinamització econòmica del port.
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Finalment, el Sr. Botella, en representació del Grup Municipal del Partit Popular, retira
els punts 1 i 2 de la proposta d’acord de la proposta, i hi resten els punts 3 i 4
d’aquesta, que passen a enumerar-se 1 i 2, respectivament.
Posada la proposta a votació, resulta aprovada per unanimitat dels 21 membres
presents, dels 21 de la corporació.
El Sr. Gornés, per una qüestió d’ordre, quant als punts 9 i 10 de l’ordre del dia,
manifesta que ha llegit tot el text i que diu, exactament: “donar compte a efectes de
ratificació”; diu que creu que són dues accions diferents: que una cosa és donar compte
i una altra cosa és ratificar un decret; afegeix que una cosa és donar compte, que no
necessita votació, i una altra cosa és ratificar un decret, que sí que necessita votació, i
que no sap què han fet, exactament.
La Sra. secretària explica al Sr. Gornés que s’han interposat dos recursos contenciosos
administratius contra dos acords de Ple i que, per tant, és el Ple l’òrgan competent per
acordar personar-se en aquests procediments judicials, contestar els recursos i
nomenar advocat i procurador, en defensa dels interessos de la corporació; afegeix que
la Llei reguladora de les bases de règim local, tenint en compte que el Ple només es
reuneix una vegada cada mes, preveu, en el seu article 21.1. k), que, en els casos
d’urgència, aquest acord de personació, defensa i nomenament d’advocat i procurador
es pugui fer mitjançant decret d’Alcaldia; però aquest precepte indica expressament
que aquest decret s’ha de dur, posteriorment, a Ple, a donar-ne compte i ratificar-lo; i
ratificar-lo vol dir votar; indica que hi ha un termini per personar-se i nomenar advocat i
procurador, quant a un procediment judicial, i que, a vegades, no es pot esperar que hi
hagi Ple per prendre aquest acord, perquè, si fos així, aquest termini s’hauria exhaurit;
s’ofereix per llegir l’article concret al qual ha fet referència, de la Llei reguladora de les
bases de règim local.
El Sr. Gornés diu a la Sra. secretària que no cal que llegeixi l’article.
La Sra. Reynés i el Sr. Spitzer diuen que no es va comentar que s’haguessin de votar
aquests decrets, a la Junta de Portaveus.
La Sra. alcaldessa indica que a la Junta de Portaveus es va repassar l’ordre del dia del
Ple, i ella va entendre que es tractava de donar compte i de ratificar els acords; afegeix
que ho especificarà la propera vegada.

21. Precs i preguntes
La Sra. secretària dóna compte al Ple, que en resta entemut, que s’han contestat per
escrit les preguntes formulades per escrit pel Grup Municipal del Partit Popular, amb
sol·licitud de contestació escrita, conforme a l’article 95.4 de la Llei 20/2006, municipal i
de règim local de les Illes Balears, que a continuació es detallen:
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1) Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 21-11-2016,
registre d’entrada 17101, relativa a la “situació actual de la insaculació de la torre
mediaval inserida a l’anomenat edifici de la fundació Reynolds” (Exp.
SG3216PR0090), que s’ha contestat per escrit amb registre de sortida número
11685, de data 20-12-2016.
2) Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 07-12-2016,
registre d’entrada 18284, relativa al “Consell Municipal de Barris del mes
d’octubre del 2016” (Exp. SG3216PR0096), que s’ha contestat per escrit amb
registre de sortida número 456, de data 19-01-2017.
3) Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 05-12-2016,
registre d’entrada 18123, relativa a “denúncia del GOB” (Exp. SG3216PR0097),
que s’ha contestat per escrit amb registre de sortida número 458, de data 19-012017.
4) Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 05-12-2016,
registre d’entrada 18108, relativa al “camp de futbol de Sant Climent” (Exp.
SG3216PR0098), que s’ha contestat per escrit amb registre de sortida número
457, de data 19-01-2017.
5) Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 26-12-2016,
registre d’entrada 19406, relativa al “manteniment de camins” (Exp.
SG3216PR0101), que s’ha contestat per escrit amb registre de sortida número
671, de data 25-01-2017.
6) Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 26-12-2016,
registre d’entrada 19407, relativa a la “piscina municipal” (Exp. SG3216PR0102),
que s’ha contestat per escrit amb registre de sortida número 673, de data 25-012017.
7) Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 26-12-2016,
registre d’entrada 19408, relativa al “camí de Baix” (Exp. SG3216PR0103), que
s’ha contestat per escrit amb registre de sortida número 674, de data 25-012017.
8) Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 26-12-2016,
registre d’entrada 19409, relativa al “contracte salvament de les platges” (Exp.
SG3216PR0104), que s’ha contestat per escrit amb registre de sortida número
670, de data 25-01-2017.
9) Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 26-12-2016,
registre d’entrada 19410 relativa, a “l’estat dels pipicans” (Exp. SG3216PR0105),
que s’ha contestat per escrit amb registre de sortida número 672, de data 25-012017.
Prec que presenta el Grup Municipal del Partit Popular en relació a la
demolició de l’antic edifici de Mobles Gali (Exp. SG3216RU0007)
Hace ya unas semanas que se iniciaron los trabajos de demolición del antiguo edificio
de Muebles Gali. A los primeros trabajos de retirada de la cubierta de uralita y las
medidas preventivas obligatorias, siguen los trabajos de demolición del resto del
edificio, así como la transformación de los escombros en la propia parcela.
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Son muchos los días en que el ambiente en la zona es incómodo, por la gran cantidad
de polvo que desprende una demolición de esta envergadura. El riego de escombros
suele ser una medida preventiva para evitar problemas de estas características, y más
cuando la demolición se encuentra ante un centro escolar y, por tanto, afecta a un gran
número de niños, profesores y familias en general.
Por todo ello, el Grupo del Partido Popular del Ayuntamiento de Mahón presenta este
ruego, solicitando que el Ayuntamiento tome medidas al respecto para evitar dichas
molestias.
De conformitat amb l’article 94 del ROM, la Sra. Noval explica el prec presentat pel
Grup Municipal del Partit Popular.
SRA. ANTONIO DEL PSOE: De fet, abans de fer el prec, ja havíem parlat informalment
d’aquest tema. Els tècnics van fer les gestions corresponents. Després, es cert que les
pluges fortes i les que hi hagut amb posterioritat han alleugerit un poc el problema. Vam
comentar, també, que és una obra que sí que és de gran envergadura i que ens està
duent problemes diversos i la veritat és que intentam estar-hi al màxim damunt, i
seguirem així en aquesta i en altres, per intentar evitar que el tema es repeteixi.
Pregunta que presenta el Grup Popular del Partit Popular en relació a
la Jornada de Portes Obertes del Dia de la Constitució (Exp.
SG3216PR0010)
L’Ajuntament és la casa de tots. Dels qui governen, de l’oposició, dels seus treballadors
i treballadores... Però, sobretot, és dels ciutadans i ciutadanes. És per açò que convé,
de tant en tant, obrir simbòlicament les portes de la institució. Primerament, per
mostrar-la a qui realment governa, que són els ciutadans, i després, com a exercici de
transparència i, sobretot, de proximitat.
En un temps on la figura i l’ocupació política està més en entredit que mai, convindria
recordar el paper que tots jugam en aquesta partida. Des dels que estem aquí fins als
que són a fora, ens segueixen des dels bancs o via streaming per la web.
Tradicionalment, els darrers anys s’obrien les portes de l’Ajuntament coincidint amb el
pont de la Constitució, per apropar la institució a la població, com deim, d’una forma
simbòlica i també, alhora, pràctica. No entenem, des del Grup Popular, per quina raó
s’ha deixat de fer enguany, quan era una ocasió immillorable per apropar la realitat de
l’Ajuntament als ciutadans.
És per açò que demanam a l’equip de Govern:
1. Què ha motivat que no es fes la Jornada de Portes Obertes que els darrers anys
es feia?
2. Ha estat un fet puntual, i es pensa recuperar de cara al proper any?
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De conformitat amb l’article 94 del ROM, la Sra. Reynés explica la pregunta presentada
pel Grup Municipal del Partit Popular.
SR. PONS DEL PSOE: La veritat és que no és per un tema de feina, que no s’hagi fet
aquesta Jornada de Portes Obertes. De fet, l’any passat es van afegir a l’edifici
consistorial el Principal de Guàrdia i el Claustre del Carme, perquè s’havien fet algunes
millores i vam aprofitar, també, perquè es poguessin visitar, i sí que vam veure que hi
havia una baixa quantitat de visites, per la qual cosa ens vam plantejar aquest any què
podíem fer, i el que vam fer va ser organitzar dues visites guiades al centre d’art Ca
n’Oliver, que no és el mateix, però que va un poc en la línia de mostrar equipaments i
fer difusió del patrimoni arquitectònic, i també, en aquest cas, artístic, del nostre
municipi. De cara als anys propers, una de les opcions que havíem comentat era, tal
vegada, fer visites guiades a la mateixa Casa Consistorial o a altres equipaments o
indrets interessants per visitar i per conèixer del municipi.
Pregunta que presenta el Grup Municipal del Partit Popular en relació
a Protecció Civil (Exp. SG3216PR0099)
Hemos podido saber que, durante la reunión que el director general del Govern de les
Illes Balears Sr. Pere Perelló mantuvo con las autoridades, miembros de las policías
locales y agrupaciones de Protección Civil de Menorca realizaron, por su parte, lo que a
nuestro entender son veladas críticas negativas al funcionamiento, actitud y maneras
de proceder de la Agrupación Local de Protección Civil de Mahón. Además de las
críticas, se volcaron ciertos datos sobre las actuaciones realizadas durante el año 2015
y lo que llevamos del 2016 que, para nada, reflejan la realidad y que podrían
representar un menosprecio a la labor que realiza nuestra Agrupación.
Si bien es cierto que, según lo publicado en prensa, el número de voluntarios ha
descendido en los últimos años y que ello es debido a muchos motivos, a los que,
desgraciadamente, la Administración no puede dar soluciones totales, resulta evidente
que las palabras del director general criticando según qué formas y decisiones, y
aportando datos de actuaciones muy por debajo de la realidad, no ayudan a la gran
labor que realizan los voluntarios de Protección Civil.
Independientemente del funcionamiento interno y de los problemas que pueda o no
haber dentro de la Agrupación, entendemos que la labor que realiza la misma es
ejemplar y resulta indispensable para que el Ayuntamiento pueda aportar los recursos
necesarios para la celebración de multitud de actos que se organizan en nuestro
municipio, y que, debido a que no siempre pueden ser cubiertos por la Policía Local, es
gracias a la actuación y colaboración desinteresada de los voluntarios de Protección
Civil que el Ayuntamiento puede seguir organizando muchas actividades para
ofrecerlas a todos los ciudadanos. Por no hablar de la colaboración que ofrecen
durante la celebración de nuestras fiestas patronales..., días en los que sacrifican su
tiempo libre por el bien común, colaboración básica, hoy por hoy, para la posible
celebración de las mismas.
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Por todo ello, y conociendo el malestar creado dentro de la Agrupación por las palabras
del director general durante la reunión antes comentada, solicitamos al equipo de
gobierno las siguientes aclaraciones:
1º. ¿Qué opinión le merecen, al equipo de gobierno, las afirmaciones realizadas por el
director general Sr. Pere Perelló, durante la reunión de finales de octubre?
2º. Una vez contrastadas dichas afirmaciones y, suponemos, habladas y desmentidas
por parte de la Agrupación Local, ¿qué medidas y quejas han realizado al director
general por faltar a la verdad y por, aunque no fuera su intención, menospreciar la labor
que ejecuta la agrupación en nuestro municipio?
3º. ¿Qué medidas piensa tomar el equipo de gobierno para formar y animar a más
ciudadanos a integrarse y pertenecer a la Agrupación Local de Mahón de Protección
Civil, aparte de las medidas anunciadas durante el pleno de noviembre?
De conformitat amb l’article 94 del ROM, el Sr. Aínsa explica la pregunta presentada
pel Grup Municipal del Partit Popular.
SR. PONS D’ARA MAÓ: Sr. Aínsa, quant a la primera pregunta, l’equip de govern creu
que les afirmacions del Sr. Perelló van ser precipitades, fruit d’una informació parcial
que no va ser contrastada a temps. Pel que fa a la segona pregunta, efectivament, se li
va traslladar el malestar de l’Agrupació Local de Protecció Civil durant una conversa i
se li va sol·licitar una reunió, que es realitzarà en una propera visita del director general
a Menorca; i, finalment, s’han mantingut diverses reunions amb els representants de la
Agrupació Local de Protecció Civil. S’ha establert, d’una banda, un pla de feina per tal
de millorar temes de funcionament intern i, de l’altra, un pla de comunicació externa, és
a dir, difusió de la feina realitzada pels voluntaris i voluntàries de Protecció Civil, a
través dels mitjans de comunicació i de les xarxes socials.
Pregunta que presenta el Grup Municipal del Partit Popular en relació
a la decoració nadalenca (Exp. SG3217PR0011)
Hemos podido observar con gran satisfacción que, dando continuidad a lo iniciado
durante el mandato del anterior equipo de gobierno, un año más se montó la estructura
diseñada como árbol de navidad, para dar un ambiente festivo a la plaza principal de
nuestro municipio. Lo que nos ha sorprendido, y no gratamente, es que, una vez
pasadas estas fechas e incluso la festividad de Sant Antoni, siga presidiendo la plaza.
Creemos que, aparte de dar la sensación de anacrónico, es decir, que no corresponde
a las fechas en que nos encontramos, también indica a nuestro juicio una falta de
planificación por parte del equipo de gobierno, a la hora del montaje y desmontaje, a
pesar de que hemos observado que se externalizan estos servicios y que, por lo tanto,
estos trabajos han de ser mucho más ágiles que si los llevara a cabo exclusivamente la
Brigada Municipal.
Es por ello que formulamos la siguiente pregunta:
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1. ¿Para cúando tienen previsto retirar el árbol?
2. ¿Por qué razón, a finales de enero, se encuentra todavía el árbol en la plaza, así
como algunas luces de Navidad?
De conformitat amb l’article 94 del ROM, la Sra. Mus explica la pregunta presentada pel
Grup Municipal del Partit Popular.
SR. LORA D’ARA MAÓ: En primer lloc, dir al Grup Municipal del Partit Popular que no
hi ha cap dubte que l’estructura de l’arbre de Nadal, col·locada a la plaça Constitució,
doncs, té un disseny i per a mi dóna una elegància especial; per tant, no hi ha cap
dubte, ni motius, per no optar a col·locar-lo dins la plaça. En referència a la pregunta
que ens fan, dir que la planificació realitzada per al desmuntatge de totes les
decoracions nadalenques d’aquest any, doncs, ha estat, sota el meu punt de vista,
bastant ràpida i bastant eficaç; i dic açò per la següent raó: perquè en els dotze dies
hàbils que hi hagut després del diumenge dia 8 i fins al passat dilluns 23 de gener,
doncs, s’han pogut treure gairebé la totalitat de les decoracions nadalenques. I dir,
també, que cal tenir en compte que, durant pràcticament 4 dies, a causa del mal temps,
de pluges i de vents amb ratxes bastant fortes, no s’ha pogut treballar, pràcticament.
Què vull dir, amb açò?; amb açò vull dir que estaríem parlant que, pràcticament en 8
dies, s’ha pogut treure tot. Hi ha una excepció, que és l’enllumenat de Nadal del Teatre
Principal, que precisament s’ha tret avui matí, perquè, si bé estava previst fer-ho fa molt
de temps, quan la ploma hi va anar va ser massa alta, i va ser massa perillós. Quant a
l’estructura metàl·lica de la plaça Constitució, a causa del fort vent i del perill que
aquesta representava per al personal municipal, per ordre meva no va ser treta fins que
el perill no existís, i açò va ser dilluns dia 23, al matí. A les 12 del matí, el dilluns,
l’estructura metàl·lica de la plaça Constitució ja no hi era. Dir que, segons el personal
de la Brigada, mai s’havia anat tan ràpid en aquests treballs de desmuntatge; per tant,
he de donar l’enhorabona, des d’aquí, a la Brigada Municipal per la rapidesa i la bona
planificació portada a terme quant al desmuntatge de la decoració nadalenca. Ja per
acabar, avui mateix he pogut llegir al diari Menorca, a l’espai “Sorprende i no
sorprende”, una cosa que, la veritat, no m’ha caigut gaire bé, i és que posava: que
l’arbre de Nadal instal·lat a la plaça Constitució de Maó va ser retirat poques hores
després que el Grup Municipal del Partit Popular registrés una pregunta per ser
contestada en el Ple. M’ha sorprès, perquè, segons el registre d’entrada, la seva
pregunta va entrar dia 24 de gener, a les 12:53:57 hores, açò vol dir, pràcticament, a la
una del migdia, i aquesta estructura metàl·lica ja feia més de 24 hores que estava
llevada. Quant al que surt avui al diari, m’agradaria que per part del Partit Popular es
fes rectificar.
SRA. ALCALDESSA: La veritat és que han estat uns dies molt difícils, amb moltíssim
de mal temps, amb molta preocupació per la seguretat del personal i amb moltes
intervencions, també d’urgència, que s’han hagut de fer; per tant, coincidesc plenament
que s’ha fet en un temps récord. Dir que hem demanat una rectificació al diari Menorca,
i esperam que la reculli.
SRA. MUS DEL PP: Més que res, per dir que, a mi, el que publiqui el diari Menorca “me
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sorprende y no me sorprende”. El que sí que em va sorprendre va ser que l’arbre
encara hi fos passat Sant Antoni. Quant a l’argument que vostè, Sr. Lora, em dóna, del
mal temps, dir-li que tots sabem quins dies han estat de mal temps. Vostè, Sr. Lora, em
diu que la Brigada li ha dit que havien estat molt ràpids, enguany, en el desmuntatge; i,
en canvi, jo no recordava cap any en què nosaltres haguéssim governat en què per
Sant Antoni tinguéssim l’arbre allà plantat. Sí que és cert que ha estat un gener de mal
temps, és cert que hi ha hagut ràfegues de vent, però abans de Sant Antoni, que jo
sàpiga, no hi havia hagut totes aquestes pluges, ni totes aquestes ventades. Per açò
vaig fer aquesta pregunta, perquè precisament en els anys anteriors, sense tenir suport
de serveis externs, la Brigada tota sola era capaç i s’organitzava de manera que,
passat Nadal i Reis, treia tota la decoració nadalenca de la plaça; ara bé, sí que és cert
que hi havia marcada una prioritat en desallotjar la plaça principal. Nosaltres fèiem
molta feina, no vull dir amb açò que vostès no en facin, no vull ferir tampoc cap
sensibilitat; però sí que és cert que després ens posàvem en marxa i posàvem un
mercat medieval per Sant Antoni, és a dir, que teníem aquella plaça decorada amb
banderes i fèiem altres activitats; i, per força, una cosa havia d’anar darrere l’altra. A
partir d’aquí, pel que fa al diari Menorca, em sap greu. Nosaltres, a vegades, també
veim coses publicades que, tal vegada, no ens agraden, i també ens toca enviar-nosles.
SRA. ALCALDESSA: Si l’any que ve no fa mal temps, segurament serà molt més ràpid
tot el desmuntatge o, almenys, així ho intentarem.
Pregunta que presenta el Grup Municipal del Partit Popular en relació
als aparcaments d’àrea o zona verda (Exp. SG3217PR0010)
A la vista, sobre todo, de los vecinos del centro, han pasado ya demasiados meses
desde que se anunciara el establecimiento de aparcamientos especiales para ellos,
denominados como Zona Verde o Área Verde.
En varias ocasiones este grupo ha solicitado información acerca del estado del
proceso, tanto en pleno, como en las distintas comisiones.
Tras la última comisión, se nos ha informado que el proceso parece estar ya en fase
final y que el próximo mes se llevaría a pleno. Este grupo municipal considera
importante la comunicación tanto con los vecinos afectados (que en este caso serán
todos los usuarios de las calles afectadas, no sólo los residentes), como con los
partidos que formamos la oposición.
Puesto que no tenemos conocimiento de la propuesta definitiva, tarifas, afectaciones,
horarios..., consideramos importante y necesaria una reunión previa aprobación para
poder realizar aportaciones. Como ya son varios los casos en los que este equipo de
gobierno no informa con suficiente tiempo sobre cuestiones que afectan a todos,
preguntamos a la señora alcaldesa:
1. ¿Tienen previsto presentar ante vecinos y oposición su propuesta antes de llevarla
a pleno?
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2. Si es así, ¿cuándo y cómo tienen previsto hacerlo?
La Sra. Noval diu que el que a ella la sorprèn és que es pengin registres telemàtics
d’aquest grup a xarxes socials, per part de determinats perfils, cosa que considera no
correcta; seguidament, de conformitat amb l’article 94 del ROM, la Sra. Noval explica la
pregunta presentada pel Grup Municipal del Partit Popular.
SRA. ALCALDESSA: Estem acabant de perfilar la proposta. És una modificació
d’ordenança. La nostra idea és dur-ho a aprovació en el proper Ple del mes de febrer,
si no tenim cap problema que ho impedeixi. Sí, està previst explicar-ho a dues reunions
diferents. Una, amb l’Associació de Veïns del Centre, perquè són els carrers que es
veuran afectats, en el bon sentit de la paraula, per aquests aparcaments per a
residents, i l’altra, en una reunió del Consell de Barris, on vostès tenen presència, que
també hem de convocar properament i on també s’explicarà i es podrà debatre aquesta
proposta.
SRA. NOVAL DEL PP: És cert que els veïns d’aquests carrers o l’Associació de Veïns
del Centre, com a canal, diguem, de diàleg, és l’adequat, però crec que a la gent,
sobretot, que, per motius de feina, empra aquests carrers per aparcar, qualque
informació sí que estaria bé que se’ls pogués fer arribar; segons algunes coses que
m’han comentat, sembla ser que seran aparcaments únicament i exclusivament per a
residents; per tant, tota la gent que no viu en aquests carrers no hi podrà aparcar. Sí
que demanaria que, a part d’aquesta reunió amb l’associació de veïns, es canalitzés
informació a altres persones que crec interessades, en aquest sentit.
SRA. ALCALDESSA: Ho tindrem en compte. S’està acabant de perfilar. Hi ha altres
usuaris, com es va dir a la reunió, com serveis, transportistes i algunes altres
consideracions de gent que està fent un ús del centre, que tindran també aquesta
consideració, i ho explicarem en aquestes trobades que tenim previst fer. Els
informarem oportunament de les dates.
Pregunta que presenta el Grup Municipal de Ciudadanos de Menorca
en relació a l’idioma del programa de festes de Sant Antoni (Exp.
SG3217PR0001)
El Estatuto de las Illes Balears, en su artículo 4, dice textualmente:
Artículo 4. La lengua propia
1. La lengua catalana, propia de las Illes Baleares, tendrá, junto con la
castellana, el carácter de idioma oficial.
2. Todos tienen el derecho de conocerla y utilizarla, y nadie podrá ser discriminado
por razón del idioma.
3. Las instituciones de las Illes Balears garantizarán el uso normal y
oficial de los dos idiomas, tomarán las medidas necesarias para asegurar su
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conocimiento y crearán las condiciones que permitan llegar a la igualdad plena de
las dos lenguas en cuanto a los derechos de los ciudadanos de las Illes Balears.
Así mismo, la Constitución Española, en su artículo 3.1, señala que el castellano es la
lengua española oficial del Estado y que todos los españoles tienen el deber de
conocerla y el derecho a usarla.
No obstante, el Ayuntamiento de Mahón ha publicado el programa para las fiestas de
Sant Antoni íntegramente en idioma catalán.
Esto contraviene claramente el Estatuto de las Illes Balears, especialmente en su
artículo 4.3.
Es por ello que el Grupo Municipal Ciudadanos de Menorca formula a la Sra. alcaldesa
la siguiente pregunta:
-

¿Cuál es el motivo por el que el programa de fiestas de Sant Antoni esté
escrito únicamente en catalán?

De conformitat amb l’article 94 del ROM, el Sr. Spitzer explica la pregunta presentada
pel Grup Municipal de Ciudadanos.
SR. PONS DEL PSOE: Sr. Spitzer, no estic d’acord que es contravengui l’Estatut de les
Illes Balears. Una cosa és l’oficialitat de les llengües i l’altra és, després, el
desenvolupament i l’ús que es fa d’aquestes llengües. Entre altres coses, l’Ajuntament
de Maó té aprovat un Reglament d’usos lingüístics que, en el seu article 16, estableix
que les revistes, memòries, programes, els cartells en general de les publicacions de
l’Ajuntament de Maó es faran en llengua catalana, llevat de les específicament
destinades a la promoció exterior, que es podran fer en una altra llengua o llengües. De
tots els programes que feim, en aquest cas, des de la meva àrea, però també des
d’altres àrees, n’hi ha alguns que es fan únicament en la llengua catalana, que és la
llengua pròpia, i que també tenim, les institucions, el deure de promoure. Açò també ho
diu l’Estatut de les Illes Balears. N’hi ha d’altres que, per al seu interès, com són els de
les festes de Gràcia, per exemple, o Maó+Flors -ho vam fer en digital, que sí que
consideram que és molt important que hi siguin, també, en llengua castellana. Dir-li
també, Sr. Spitzer, que, tot i que, com per exemple és el seu cas segurament, hi ha
moltes persones que no tenen la llengua catalana com a llengua d’ús propi, materna, i,
en canvi, sí que entenen i comprenen bé el missatge. Sí que és cert que nosaltres,
diverses vegades, el que hem fet ha estat, per qüestions de disseny, de pressupostos o
d’encaixos, fer la traducció i posar-la a la pàgina web, perquè, si alguna persona té
dificultats, també hi pugui accedir, i, per tant, creim que és una via fàcil de poder dur-ho
a terme, i tindrem en compte també el seu interès, Sr. Spitzer, per poder-ho fer, tal
vegada, més freqüentment.
SR. SPITZER DE C.Me: Simplement, fins a dia d’avui, perquè la finalitat d’aquests tipus
de documents o de pamflets és la seva difusió, sempre el que s’ha fet, normalment, és
posar-ho en els dos idiomes, simplement per un tema de difusió. Nosaltres hem mirat
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un poc i l’habitual és que s’hagi posat sempre en els dos idiomes; per tant, la meva
pregunta, si vol, la reformul d’una altra manera: és, simplement, si vostès, a partir d’ara,
la normalitat serà que, simplement, es comunicaran amb la ciutadania en l’idioma
català?
SR. PONS DEL PSOE: Majoritàriament, sí, igual que s’ha vingut fent sempre, ara amb
aquest govern i, també, amb el govern anterior. Molts de programes s’han fet només en
català, tant ara, com abans. Simplement, dir-li, Sr. Spitzer, que nosaltres el que farem
serà fer cas del reglament que està aprovat, que és el que diu que les publicacions han
de ser en llengua catalana, i estem disposats a penjar a internet les traduccions o a
continuar fent alguns programes de forma bilingüe, com s’ha fet i com també es feia
abans, amb el PP i abans del PP, en aquest Ajuntament.
Pregunta que presenta el Grup Municipal del Partit Popular en relació
al Catàleg de protecció (Exp. SG3217PR0009)
La cultura del urbanismo siempre está vinculada al futuro de las ciudades. El caso de la
demolición de la reconocida Casa Guzmán, en Madrid, pone de actualidad la
importancia de tener documentos actualizados y aceptados, en este caso los catálogos
de protección de las ciudades.
El pasado mes de abril solicitamos información en el pleno acerca del proceso de
revisión del Catálogo de protección de patrimonio arquitectónico. Documento
extemporal, ahora mismo, y motivo por el cual se llevó a cabo una propuesta de
revisión durante el mandato anterior.
Ante nuestra pregunta, se indicó que se llevaría a cabo una reunión con el técnico
redactor, los técnicos municipales, el equipo de gobierno y representantes de la
oposición, para seguir trabajando en este documento tan necesario. Visto que esta
reunión prevista no se ha llevado a cabo, y por la importancia de tener normativa
acorde a la realidad de nuestro municipio, preguntamos a la señora alcaldesa:
1. ¿Por qué no se ha llevado a cabo ya la reunión prevista?
2. ¿Se han marcado un calendario para trabajar en este sentido? ¿No es prioritario
para su equipo de gobierno?
3. ¿Cuándo se convocará, si se tiene previsto hacer, la reunión de trabajo
mencionada?
De conformitat amb l’article 94 del ROM, la Sra. Noval explica la pregunta presentada
pel Grup Municipal del Partit Popular.
SR. ANTONIO DEL PSOE: Certament, el tècnic havia posposat diferents reunions en
les que s’havia de tractar; llavors, vaig aconseguir una reunió per a la darrera setmana
de novembre i ens va explicar que tenia aquesta primera tongada, el registre d’entrada
que ha comentat, que estava gairebé enllestida; és a dir, ell no la hi tenia, ell mateix va
dir gairebé enllestida i que ens la lliuraria en el mes de desembre, i així va ser, just
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abans de les festes nadalenques. Jo no m’he apuntat la data de registre d’entrada, tal
vegada vostè, Sra. Noval, la té; em sembla recordar que va ser dia 19 o dia 16 quan va
entrar aquesta documentació, que no només és de revisió, quant a actualització de tota
la informació, sinó també de proposta de béns a excloure, que és el que vam comentar
que seria interessant debatre. Ell ho va entrar tot junt i, quant a aquests dos
documents, jo m’he agafat aquestes tres setmanes per ja donar-los una ullada. La
veritat és que la part revisada és una feina bastant polida, però crec que, sobretot, la
que hem de debatre és la de les propostes a excloure. Aquests dos documents estan a
la seva disposició per revisar-los; i, en haver-los revisat, fixarem una data i esperem
que el tècnic estigui disposat a fer la reunió. Ens posam d’acord com li sembli, Sra.
Noval.
SRA. NOVAL DEL PP: El sistema que plantegen és que nosaltres revisem la
documentació i després ens trobem tots?
SRA. ANTONIO DEL PSOE: Com vulguin, però, a mi, em sembla més pràctic que
revisem una mica la documentació abans d’anar a la reunió; crec que és millor que
anar-hi en blanc.
SRA. NOVAL DEL PP: A veure, com que nosaltres vam formar part d’aquesta primera
revisió que estava aquí dalt, crec que seria important una reunió comuna, perquè ens
expliquin què han canviat d’aquella proposta que nosaltres vam deixar, o quins criteris
han incorporat, o el que sigui; perquè tornar a revisar el document sencer crec que és
massa temps. Vull dir que hi hagi més feedback, en aquest sentit, crec, que anar fitxa a
fitxa. No crec que sigui tampoc l’objectiu. No ho és per part nostra, almenys.
SRA. ANTONIO DEL PSOE: D’acord, doncs; així, la fixarem. Ens telefonam.
Pregunta que presenta el Grup Municipal del Partit Popular en relació
als projectes presentats per l’Ajuntament de Maó per ser finançats
mitjançant l’ecotaxa (Exp. SG3217PR0012)
A la Comissió d'Urbanisme de dia 16 de gener, el Grup Municipal del Partit Popular va
demanar a la regidora Sra. Antonio si es tenia cap notícia sobre l'avaluació dels
projectes presentats a la comissió responsable de decidir les inversions que es durien a
terme amb l'impost turístic. La seva resposta va ser que no en tenia coneixement.
Quina ha estat la nostra sorpresa en veure publicat a la premsa, just una setmana
després, que els projectes presentats per l'Ajuntament de Maó de les urbanitzacions
des Murtar i sa Mesquida han estat descartats, i és per açò que demanam:
1. Quina valoració fa la Sra. alcaldessa sobre el fet que cap inversió municipal
presentada a la Comissió Avaluadora de l'Impost Turístic hagi estat aceptada?
2. Ha fet alguna gestió la Sra. alcaldessa per saber el motiu pel qual han quedat els
dos projectes descartats?
3. Com i quan té previst l'equip de govern d'executar els projectes presentats d'aigua i
sanejament des Murtar i sa Mesquida?
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4. Es cercarà finançament d'altres administracions o els executarà l'Ajuntament amb
fons propis?
5. Quina valoració fa la Sra. alcaldessa sobre el fet que tres de les inversions que tenia
previst l'actual equip de govern dur a terme al llarg de l'any 2017, es Murtar, sa
Mesquida i l'ascensor del parc Rochina, no puguin ser executades tal i com va dir la
Sra. Juanola al Ple de novembre del passat any?
De conformitat amb l’article 94 del ROM, el Sr. Aínsa explica la pregunta presentada
pel Grup Municipal del Partit Popular.
SRA. MEMBRIVE DEL PSOE: Quant a aquesta comissió que vostè comenta, Sr.
Aínsa, jo no hi era; vull dir que no sé, exactament ara, quin dia era. Nosaltres sí que en
vam ser coneixedors abans de sortir a la premsa. Quant a quina és la valoració que
feim sobre el fet que cap inversió municipal presentada a la comissió hagi estat
acceptada, li diré, Sr. Aínsa, que, com supòs que vostès ja saben, la presentació
d’aquests projectes va anar gestionada a través de la FELIB, i, com a tal, la FELIB va
transmetre el malestar generalitzat, certament, dels ajuntaments, a través d’una
abstenció crítica, que va fer en aquesta comissió. Després, comentar-los que,
certament, han quedat descartats els projectes de Maó, però no és que hagin quedat
descartats com a Ajuntament de Maó, és que, pràcticament, han quedat descartats tots
els projectes a escala municipal. No hi ha hagut cap projecte municipal que hagi entrat
en aquesta convocatòria d’ara. Dir-los que els projectes, realment, estan fets. Recalcar
que són dos projectes, perquè es Murtar i sa Mesquida és un projecte únic, i es
tramitaran en una propera convocatòria, és a dir, hi haurà més convocatòries de
l’impost turístic, aquesta no és la única; vull dir, que acabam de començar i que,
segurament, té coses a millorar, és clar. De totes maneres, també es tramitaran com la
resta de projectes de sanejament que es tramiten en el Govern Balear. Com ja li he
comentat, Sr. Aínsa, nosaltres ho tramitarem també al Govern Balear, i, realment,
també cercarem altres fons de finançament, com ja venim fent quant a diferents
projectes que anam fent a totes i cada una de les nostres àrees. En relació al darrer
punt de la pregunta, quan diu quina és la valoració sobre que aquestes inversions que
teníem previstes per a aquest any no s’hagin d’executar, jo els diria que aquesta és una
afirmació, en aquests moments, seva, que no sé gaire bé a què respon, perquè, en cap
moment, aquest equip de govern ha dit que no durà a terme aquests projectes; i, de fet,
nosaltres estem fent feina per dur-los a terme. A mi, el que m’agradaria fer és una
petita reflexió, una petita valoració que consider important, i és que, per primera
vegada, disposam i disposarem --perquè és la primera vegada que ha sortit ara, però hi
haurà més convocatòries-- d’un fons que és per invertir en accions concretes, dirigides
a impulsar el que és un turisme sostenible, responsable i de qualitat. Ahir es van
presentar els resultats d’una enquesta que ha fet el Consell Insular sobre quina és la
gestió futura del turisme a Menorca, i la veritat és que la valoració de, pràcticament, els
menorquins i menorquines és anar precisament cap a un model de turisme responsable
i sostenible. En aquest sentit, estem fent feina, i jo crec que anam per bon camí.
SR. AÍNSA DEL PP: Primer de tot, demanar disculpes. No sabia que vostè, Sra.
Membrive, fos l’encarregada de dur aquests projectes d’aigua i sanejament, o que fos
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l’especialista. Hi havia quatre regidors en aquella comissió, i, ho torn a dir, em van
contestar que no en sabien res. Açò és el que, de fet, em va preocupar més. Com els
dic, la quinta subpregunta dins d’aquesta pregunta no és interpretació nostra, sinó que
d’aquí un any li la tornaré a demanar, Sra. Membrive, i veurem quines obres s’han
avançat de l’ascensor, perquè, de moment, el que està clar és que, desgraciadament, i
ho dic de ver, el projecte de sa Mesquida i el projecte des Murtar no es duran a terme,
almenys, dins l’any 2017; i el mes de gener de l’any que ve els demanaré sobre les
obres de l’ascensor, si han començat o no, i, si no han començat, s’haurà confirmat el
que els deia aquí, que tres dels grans projectes dits i publicitats per l’equip de govern
que les obres dels quals començarien dins el 2017, finalment no iniciaran les seves
obres dins el 2017.
SRA. ALCALDESSA: Només un aclariment. Sa Mesquida i es Murtar és un projecte, no
són dos. Jo crec que mai hem fet una afirmació que començarien les obres. Vam dir
que ho redactàvem i, a més, estem obligats a redactar-ho, perquè la moratòria de
sanejament obliga que, en un any, hem de redactar els projectes de totes les zones
sense clavegueram, que recordam que són 8 al nostre municipi. Molt greu. Nosaltres
els estem començant a redactar. Aquest ja està redactat. La veritat és que ens hagués
agradat que s’hagués aprovat. No n’han aprovat cap, de municipal. Dia 1, dimecres, hi
ha una reunió a la FELIB amb un únic tema, aquest, per analitzar quins criteris s’han
seguit i per demanar, un poc, respostes a aquesta situació; però, com molt bé ha dit la
Sra. Membrive, jo crec que ens hem de felicitar, i no és argumentari de ningú en
concret, sinó que és una realitat, el fet que tenim fons per destinar a turisme sostenible,
tal i com diuen totes les publicacions oficials. No es tracta que sigui opinable. És un fet,
i jo crec que ens hem de felicitar i hem de lluitar, perquè els projectes dels ajuntaments
es recullin i es reparteixin conforme a criteris objectius de necessitat, i açò és per al que
batallarem.
No havent-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió, a les 22.45 hores del dia
26-01-2017, de la qual s'estén la present acta. De tot açò jo, la secretària interina, don
fe.
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